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MAI LELKISÉGI IRÁNYOK
A lelkiség " az üdvtörténet visszhangja az egyes ember élet ében", mondotta Danielou kardinális. ,,Az emb er felelete lsten szavára " , írta egy
másik szerz6. S volt aki csak két szóban foglalta össze: " Szer epü nk
Krisztusban".
A keresztény lelkis ég alappillére a magát kinyilatkoztató és közl 6
végtelen Szeretet, a Háromságos Egy lsten. Krisztus az Atyához vezet
tninket a Lélek erejében. A mi feladatunk, hogy magunkra öltsük Krisztust, az 6 "felfoghatatlan gazdagságát " ( Ef 3,8). Feleletünk nélkülözhetetlen, ugyanakkor azonban sz ükseaseerűen véges is. Alapjában véve
minden, a hit ét komolyan él6 k eresztény egy célra tör és egy er 6f or r ásból táplálkozik. Jézus követ ésének útja m égis más szinezetet kapott a
keleti egyház gazdag hagyományában mint az ágostoni vagy bencés hanqszerelés ben. Talán túlságos egyszerűsítésnek tűnhet, amikor egy·egy is·
mert lelkiségi irányt, iskolát egyetlen szóban foglalunk össze. S mégsem
egészen alaptalan az állítás, hogy a ferences lelkis éget a szegénység, a
karmelitát az egyesül6 ima, a jezsuitát az engedelmesség jellemzi.
Ugyanaz a dallam más színezetet kap a zongorán, a furulyán, a hegeilletve a citerán. S hányféle kíséretet írhatunk ugyanahhoz a dallamhoz! Az lsten szerelmesei, a szentek is más és más hangnemben, f ek vésben szolaltatt ák: meg az örök Ige örömhírét s hirdették kortársaiknak,
hogy mire is kell ügyelniük, ha az isteni szereiet hű tanúi akarnak lenni
a világban.
dűn,

A Szentl élek pedig m intha egyre újabb és ú jabb hangszereket is teremtene egyházában, hogy teljesebb, gazdagabb legyen az Istent dicsérők
szimfóniája. Segíteni akar - koroknak és helyzeteknek megfelelően - ,
hogy ki-ki könnyebben találhassa meg azt a dallamot, amely leginkább
lelkesitheti és erősítheti lsten és testvérei szeretetében.
Napjainkban töretlen életer6 árad nem egy rég ebbi, klass zikusnak
tekinthetö lelkis égi iskolából. Gondoljunk csak pl. egyes kontemplativ
közösségek hihetetlen vonzóerejére. új hajtásokkal találkozunk az ún.
tevékeny rendeknél is. Azonban számos olyan mozgalom és k ezdem ényezés látott napvilágot, amely új, az egyház él eté ben eddig inkább peremre
szorult szempontra, kérdésre helyezi a fő súlyt, i l l etv e módszertanilag
igyekszik megeleveníteni a keresztény közöss éget.
Mivel nem térhetün k ki minden mai jelentős lelkiségi irányra, három
tanulmányban törekedtünk felvázolni néhány, általánosságban ér vényes
szempontot. Fila Béla professzor azt a hátteret és azokat az alapelveket
kiiruonalazza, amelyek szükségessé és egyúttal lehetségessé teszik, hogy
új lelkiségi irányok szülessenek meg. Azokat az igényeket elemzi, ame3

lyekre ma meg kell felelnie a ke r eszténységnek. Claude Dagens els6sorban a lelki vezetőnek kiván segitséget nyújta ni. E gyré szt kifejti a modern lelkiségi mozgalmak u ralkod ó vonásai t, más r észt tám pont okat
nyújt, hogy a lelki életben régóta ismert "szellemek m egk ülö n bözt et ése"
segitségével egybeépithessük a régit és az újat. AIszeghy Zoltán pedig a
mindennapos tapasztalatból emel ki néhány "kisértést", amely ar r a csábit, hogy rosszul müveljük a jót. Vagyis rámutat a modern lelkiség néhány buktatójára.
H etusz űke miatt nem tárgyaljuk azokat a mozgalmakat, amelyekr6l
az utóbbi évek folyamán már magyar nyelven is megjelentek könyvek,
részletesebb ismertetések. Ilyenek pl. a karizmatikus mozgalom, Teréz
anya müve, a taizéi lelkiség.
A szorosabb értelemben vett lelkiségi mozgalmak közül P éte ri András
főbb vonásait mutatja be. Központjában korunk egyik legégetőbb kérdése, az egység, fóleg a felekezeti egység áll, amiról 40-50 éve
nem igen beszéltünk. A mozgalom magját világban élő és dolgozó, hármas fogadalommal elkötelezett nók és férfiak alkotják. Kialakult azonban a házas t ok o l ár ék ága is, akik szi nt én f ogadalomnak meg fe lel6 igérettel szenielik magukat az Ideál m egvalósft ásár a. A három tag ozat
százezreket lelkesit és ihlet az egész világon K r is zt us m élyebb k imetésére. A családi lelkiség korunk másik követelménye. I gen sok mozqalom
(pl. a francia eredetü Équipes de Notre Dam e, az Ausztriában elterjedt
Kána-mozgalom stb.) végez ezen a téren mélyszántá st. Lelóczky Gyula
a spanyol eredetü, de angol elne vezése alatt ismert ,,Marriage Enecunter" (Házastársak Találkozója) kezdeményezést ismerteti. Gyökeret vert
már az egész világon. Ezenfelül jelentós módszertani elemeket nyújt a
házastársaknak szentségi életük újjáébresztésére, kiteljesitésére.

a Fokoláre

Igen sok szó esik ma a világiak lelkiségéről. A Zsi nat óta világossá
vált, hogy alapvet ó teológiai és lelkipásztori kezdeményezésekre van
szükség ezen a téren, igen sok feladat vár itt r ánk . Siegfried Muhrelr.
három gyermekes családapa, teológiai doktor, s az egyik osztrák püspökség sajtórejerense. Saját tapasztalatait és elgondolásait vetette papirra,
k érés ünkre. Varga Pál bécsi plébános szintén nem elméletileg fejtegeti,
hogy mit kellene tenni a ma ugyancsak sokat emlegetett plébániai lelkiség terén. Elmondja, hogy milyen lelkiséget és milyen módon próbál kifejleszteni közösségében.
Szent Pál szellemében olvassuk jelen számu n k tanulmányait : Vizsgáljuk meg mit sugall a Lélek, s kövessük azt, am i j ól
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TANULMANYOK

Fila Béla
A L~LEK OTJA ISTEN FEL~
A keresztény kinyMatko ztatás al apvető állítása az, hogy lsten az ember felé
fordult. Föltárta belső é leté t, kinyilv ánított a szándékát tere mtményeivel kapcsolatban. Az értelme s és szabad embe rt meghívta az " örök életre " , ls ten
országába, lsten személyes benső életébe. Mive l lsten az ember felé fordu lt,
azért fordul az ember ls lsten fel é. Az Istennel szem élye s kapcsol at ba ke rült
emberben fölébred a vágy az 'ig azi, a teljes, az Iste nne l egy esült életre. Lassan
megérti az ember az élet értékét és értelmét ; azt án eli nd ul a lelki élet útján
lsten felé. Jézus Krisztus vil ágos és hatá rozott elgondo láss al és ajánlattal lépett az emberiség elé. " En azért jöttem , hogy élet ük legyen és bőségben legyen " (Jn 10,10). " En vagyok az út, az igazság és az élet " (Jn 14,6). J ézus
szerint az embernek legfőbb kötelessége, miután fölismerte az élet Urát és
az ő szent mivoltát, hogy életszentségre, tökéletességre törekedjék (Mt 5,48).
Az isteni megh ívás és fölszólítás nyomán az emberi ség életében elindu lt és
kibontakozott a lelki élet dinamizmusa. Jézus hata lmas lend ül etet ado tt enn ek
a folyamatnak . Az ember természeténél fogva törekszik a több, a teljesebb
életre. Jézus személye, tan ítása ezt az emberi haj lamot ragadta meg , és ennek
ado tt határozott értelmet. A Jézus köze lében é lő tan ítványo k átv ették élettapasztalat át, amely közvetlenül Istennel, az Aty ával ka pcsol atos. Majd a közve tlen tanúk átadták saját tapasztalatukat a követ kez ő nem zed éke kne k. Az
egyházatyák, az egyh áz tanítói, i g e hird e tői, a teol ógusok és nyo mukb an a
szentek, szerzetesek, a lelki élet mestere i minden korb an ajá nlották és kidolgozták a lelki élet útját, egy bizonyos lelki ku ltúrát. A jelen tanul mány ebbő l a
roppant nagy történelmi és szellemi hagyományból szere tne kiemelni néhán y
szempontot.

I. Mal Igények
A mai emberben is megvan a vágya hite les , be nső s ég es és te lj es él etr e.
Ko runk lendületessége, probl émái, si ke rei és kudarcai újsze rúen veti k föl a
lelki élet kérdéseit. A lel ki élet min ős ége ma attól függ : Milyennek látja magát az ember? Hogyan fogalmazza meg feladatait? Általában nyugtalanság és
elégedetlenség jellemzi a mai életet. Tal án azért, mert túl nagyok az igén yek ,
túl merészek a tervek. Roppant sodrású humanizációs folyamatb an állunk, és
ebbe a folyamatba egyre jobban belesod ródóik az egész anyagi világ is. Külön
probléma az, hogy még sok energiát leköt az élet külső kerete inek megszer-
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vezése, intézményesftése. Sokan elmerülnek az élet külsőségét alkotó mechanizmusokban. Az élet külső struktúráinak átalakítása, tökéletesftése, a [élét
fokozása nem jár mindig együtt bensőséges, hiteles élettel. Ha komolyan számolnánk az ember rendeltetésével, belső erőforrásaival, a létezés k öz éppontjával, akkor másképpen kellene élnünk. Sajnos olykor sok élet hirtelen összeomuk, mert mesterséges szerkezete kre, alaptalan elképzelésekre épült. A jól
fölépített és megszervezett tárgy i vil ágban, az élet felszínén széttöredezik az
élet, elhomályosul a létez és tudata , elvész az élet értelme, elhalványul az élet
rendeltetése. Nagyon sok embe rt beledobnak a világba anélkül, hogy fölvi lágosítanák végső rendeltetéséről. Nagyon sok ember forgolódik a világban
anélkül , hogy látná annak végső célj át. Igen fontos feladat manapság ráébreszteni a lelkeket létezésük mélységeire , az emberi élet természetfeletti rendeltetésére.
Súlyos prob lémák állanak a ko rszer ű lelkiség kialakítása előtt. A törekvéseket jellemzi: a forrásokhoz való visszanyúlás, nyitottság a világ és a világvallások felé. Új hangsúlyt kap a liturgia, a Szentírás és a közösségi élet. Feszültség keletkezik - a kereszténységen belül - az elmélet és a gyakorlat közöt t. Ezért a teológusok - a kinyilatkoztatás tala ján állva - megkezdték a
párbeszédet korunk minden je l e n tő s szellem i áramlat ával. A II. Vatikáni Zsinat
modellt nyújtott a hagyományos kérdések újszerű átdolgozására és az új kérdések átvéte lére és befogad ására. A lelki élet megújulása attól függ, hogyan
szembesül a kereszténység a kor égető nehézségeivel, milyen választ ad a
kor időszerű kérdéseire. J. Sudbrack német teológus szerint öt alapvető kérdés
vár megoldásra (Herders Th. Taschenlexikon 7. B. 129-130 o.).
Az első feladat az új hermeneutika kidolgozása. Nemcsak érintkezésbe kell
kerüln i a mai ember lelki világával, nemcsak újra kell olvasni a Szentírást,
hanem új értelmet is kell adn i mindannak, amivel kapcsolatba kerülünk. A
hermeneutika tudománya tárja föl a szellemi alkotások, események igazságát
és értelmét. A keresztény hit, a keresztény élet ts benne áll a történelem folyamatában és ezért történeti jellege van. A hit történetének is megvannak a maga útjai , kerülő- és tévút jai. A keresztény élet lsten titkába vezet, de ez az út
a történelmen és az emberi sorson keresztül visz lsten végtelen titkába.
A másik korszerú feladat az új emberkép elsajátítása. A lélektan, az antropológia új fel ismeréseit át kell gondolni keresztény szempontból és úgy alkalmazni. Igen nagy bonyodalmak és mélységek tárultak föl az új kutatások nyomán.
Aztán komolyan számolnunk kell az új világképpel. Egyre jobban eltolód ik
a hangsúly a világ megismeréséről a világ átalakítása felé. A világban kialakított helyzettől függ , hogyan találkozik az ember a világban Istennel, hogyan
fej lődik a szemlélődő és a cse lekvő élet kapcsolata.
Egészen új feladatként jelentkezik az ember viszonya a világvallásokhoz.
A világvallásokkal kibontakozó párbeszéd új megv ilágításba helyezi a vallás
szerepét, a vallásos értékek jelentőségét.
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Végül igen kényes fela dat a mai társada lmi él et és helyzet fö lmérése . Változott az emberek egymáshoz való viszonya. Az egyháznak meg kell találnia
az együttműködést a társadalmi élete t irányltó tényez ő k k el. Figyelembe kell
venn i a (vallással párhuzamosan futó) társadalmi jelenségeket (pl. káb ítósze rek,
szexualitás, öngyilkosság , fogamzásgátlás) .

II. A tapasztalat fontossága
A mal problém ák fölmérése , a kor emberének szelle mi-lelki állapota lehe-

töv é teszi , hogy világosan megfogalmazzuk a lelki é let alaptapasztalatát. A
lelki élet teológiájának fő törekvése az, hogy bevezessen a hit megtapasztalásába (misztagógia). A keres ztény élet alap élm énye saját létezésünk meg tapasztalásának sajátos fo rmája . Hog yan éli meg az ember létezését, léténe k
kimondhatatlan alapj át? A lét ezést minden ember megtapaszta lja ugyan, de
nem mindenki képes azt szavakban , magatartásban egyért e l m űen kiife jezni. A
létélmény képlékeny, sokrétű , önmagában meg ragadhatatlan és soks zor meghatározatlan tapasztalat marad . Dilthey óta minden szellemtörténeti kutat ás
föltétele a megélt érzel. A megtapasztalásra mint lényegi adottságra hiva tkoz ik
a mai vallástudomány ts. A vall ásos élmény, a szents ég élménye az élet autonóm , apriori élménye. A lelki élet alapja, benső lényege szintén valóságo s
élettapasztalatokon nyugsz ik. Az eredeti élményhez való visszanyúlás, a történelemben fölhalmozódott lelki tapasztalatok nyom án, - ma már nyilvánvaló a lelki élet leglőbb tétele. A lelki élet tapasztalat i j ellegé nek fontoss ágát és
az alaptapasztalat szer epét hangsú lyozza V. Truhl ar a le lki élet teo lóg iáján ak
alapfogalmairól írt könyvében (I concetti fondamentali de lla teol ogi a spirituale.
Oueriniana, 1981).
A létezés normá lis és átlagos megtapasztalásán nyugszik és abból indu l kl
a lelki élet. Az élmény saj átos ismeretelmél eti helyzetet jelez. Nemcsak é rzék i,
hanem szellemi tapasztalataink ls vannak. I:rzék l és szell emi észlelések közvetlenül táplál ják gondolkodásunkat. Gondolkodásun k szell emi ereje átfogj a
a tapasztalat adatait. A gondolkodás tfsz ta magva az Igazság. De az igazság
szellemi magvába beépülnek a szellem közvetl en élm énye i, mint pl. az ör öm,
a belátás , a kétely, a rejtély, az aggodalom , a bizonyosság . Ezek a szellem
életének közvetlen megnyilvánulásaI. Minden t apasztalatban van közvetlenség,
fogalm iság , érzelmi teHtettség . Lényeg azonban az, hogy a valóságo t rag adjuk
meg és minden más fogalmi, érzelmi szerkezet csa k köntös, melybe magát a
valóságot öltöztetjük. Amikor az embe r ész le li létezését, egysze rsm ind megtapasztalja a létet , bennfog laltan az abszo lút létet. I:letünk elemi té nyeiben és
eseményeiben érz ék elj ük létezésünket és a benne , vel e adott abszolút létet , a
lét tel jességét, egységét és végtelenségél. A lét megragad ása nem az érzékek,
a képzelet, fogalmak vagy érzelmek rév én történik. A létet min den kategória
szintjén túl tapasztaljuk, illetve a kategóriák dimenziójába merülve tapasztalj uk meg anélkül, hogy bármivel 'i s azonosíthatnánk. Akkor érintjük, tapasztaljuk
meg a létet, az abszolútumot, amikor már nem a tárgyak, hanem a tárgyak
7

.Ját éhatéra'' felé fordulunk, amelyben azok vannak , s amely lehetövé teszi
azokat. A léttapasztalat minden emberi tapasztalat végső, megmérhetetlen ,
csak érte lmezhető mélysége. A létet csak feszült figyelemmel, csodálkozással,
elmé lyült összeszedettséggel, a "semmire" (semmi másra nem) nyitott összpon tos ltással ragadhatjuk meg. Amit Igy megtapasztalunk, azt aztán foga lm ilag földolgozhatjuk , érzelemmel és akarati törekvéssel átölelhetjük. Az te rrnészetes , hogy ezt az abszolút létet szimbólumokba, rejtjel ekbe, képekbe öltöztetve fejezzük ki.
Az abszolút lét már lsten [elenlét ét, közvetlenségét jelzi. Igazán Jézus tan ított meg minket és bátoritott arra , hogy élettapasztalatunkat, léttapasztalásunkat mint lsten megtapasztalását értelmezzük. Jézus adott értelmet - Istenre
lrányutö értelmet - az élet önmagában meghatározatlan sokféleségének. Tőle
tudjuk, hogy az élet útja biztosan lsten végtelenségébe vezet. A bún - búnbánat révén - lsten irgalmához juttat. A jóság lsten jóságának kinyilvánulása.
A szenvedés és a halál Istenhe z vezető szúk és meredek út.
A tapasztalatnak anyaga és form ája van . Anyagnak nevezhetünk minde nt,
ami bármiképpen adott vagy adva lehet. A meghatározás lényege a forma :
hogyan dolgozzuk föl , hogyan értelmezzük mindazt, ami van és ami történik.
A keresz tény ember lété lményét, hittapasztalatát Istenre vonatkoztatva éli
át. Nem a foga lmi kifejezés, vagy az érzelmi melegség, vagy valamilyen törekvés ragadja meg Istent, hanem az ezekben bennfoglalt tapasztalat. A lelki élet
alapjában véve tehát nem más, mint létezésünk mély átélése, megtapasztalása,
Istenre való vonatkoztatása, mint végső alapjára és i h l etőj é re.
Az emberiség léttudata. létértelmezése ma már igen magas szintet ért el,
ezért kell a lel ki életet 'is ezen a szinten megfogalmazni és értelmeznI. No meg
azért ls, hogyelkerüljük a lelki élet kerülő és tévút j ait, és minden ember számára lehetövé tegyük a valóságos élet útján az lsten felé irányulást. Ak i az
élet útját járja, egyben az lsten felé vezető utat járja. Aki a valósággal érintkezik , az érintkezik a valóság abszolút és személyes alak jával is. Aki a történelemben él, annak bármely korszakában, az valóságosan találkozik Krisztussal mint Igé rettel vagy beteljesült valósággal. Aki úton jár , az útja végén kiker ülhetetlen ül találkozik azzal, aki elind itotta az úton , és aki vele volt titokzatosan , csak talán nem figyelt eléggé. I:s aki netán rossz úton jár , egy Idő
múlva azt ls tudja, hogy útja nem vezet sehová , és a jó útra kellene térn ie.
Mindenki lelke legmélyén tud az élet helyes útjáról, a boldogság útjáról , mégha
valam i ok miatt nem Is jár ezen .

III. Konkrétabb utak
Ha a lelki élet alaptapasztalatát közvetlenebbül fejeznénk kl, akkor föl kellene soro lnunk az alapve tő embe ri megny ilatkozásokat. Elsősorban az összeszedettséget, az elmélyülő csendet, a sziv tisztaságát, a búnbánatot, az örömet, a termékeny magányt, a várakozást, reménységet és még igen sok mindent, az embe ri létezés fénylő bensőséges elemi tapasztalataiból. Ekkor kide-
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rül ne, hogy az élet végtel enül több, mint egyszerű adottság, tényl egesség. Az
élet ajándék, és az ember képes fölfogni a létet, az abszolút létet és ennek
alapján a lét személyes alapját, az önmagát kinyilatkoztató és k özl ö Istent. A
létezés személyes alapja mindig föltárul és jelentkezik, valahányszor tudatosu l
bennünk valamilyen fontos feladat, belekerülünk valamilyen lényeges eseménybe, vagy talá n az értelmesség és a szeretet egyszerűen megérinti érte lmünket
és szívünket. Jézusra figyelve , ól követve egyre bensőségesebbé válik lelki
tapasztalásunk, egyre jobban értjük életünk élményeit, egyre személyesebben
irányulunk lsten felé.
A lelki élet alaptapasztalata nyomán fény derül a lelk i élet állandó elem eire
is. Ezek : Krisztus konkrét személye , élő szava, valóságos jelen léte az eukarisztiában ; majd a Szentlélek mint a világ történelmének, az ember életéne k
benső irányítója és beteljesítője ; s végül az egyházi élet dimenziói; az imádság, a szentségek, a közösség i élet, a liturgia. Mindezekben forgolódva , érlel ődve egyszercsak felfedezzük, hogy felnőtt és nagykorú keresztények lettünk,
kialakult bennünk a lelk i élet kultúrája. A léttapasztalatból kibontakozó lelk iség, az állap ots ze rű istenközelség végigjárja a tisztulás, a megvi lágosodás és
az egyesülés útját. Nem a létezés ténye, hanem a létezés tényének érte lme
vet fényt, és nyilatkoztatja ki lsten jele nlétét, létbeli jel enlétét. Amikor az ember megérti létezésének igazi értel mét, akkor valósíthatja meg magát igazán
és t eljesen.
Az élet ala ptapasztalata nyomán lehet áll ítani: a lelki élethez a lapvet ően
az szükséges , hogy mindenki fogadja el bizalommal és feltétlenül , szabadon
és reálisan, felelősséggel tényleges, konkrét létét , létének adott kör ülményeit.
Adott léthe lyzetünkben közvetlenül még nem magát Istent , csak Istenre irányuló tö rekvésünket, lendületünket tapaszt aljuk meg. Az ember lelki dinamizmusának igazi hordozó alapja, végső oélja és benső középpontj a azonban az isten i
megnyilatkozás, az ·isteni ön k özlés. Isten Abrahám, Izsák és Jákob Istene, az
élő lsten; konkrétan az, akit Jézus Atyjának nevezett. A kinyilat koztatás óta
az emberiség többé már nem rekedhet meg horizontális, human isztikus szinten. Föltárult az élet végső mélysége, Jézus személyében elérh e tő közelség
lett lsten elérhetetlennek tűnő végtelen távolsága. I:s éppen ez az élet csodá ja,
rejtélye. amit mindig ellentétekben, paradoxonokban tudunk csak kife jezni.
Aki bárlTiiképpen rásejtett az élet titkára , a történelemben nyílta n vagy burkoltan élő "messiásba" vetett reménységre, avagy aki már kifejezetten és
tudatosan fölfedezte az egyházban továbbélő titokzatos Krisztust , az mondhatja: közvetlenül találk oztam Istennel. Ez a tapasztalat lelki életének alaptapasztalata lesz. Aki nyitott az é let végső titka felé , aki követi Jézust , újj ászületett vízben és Szentlélekben, az valóban lelki úton jár. A keresztény élet
a hit, remény és szeret et légkörét teremti meg az emberb en. A keresztény ember, fölmérve valóságos léttapasztalatán alapuló lelki életét, elfogadja életének minden kötö ttség ét , meredek , hom ályos és veszélyeztetett életútját. Számol az élet történelmi és társadalmi-köz össégi adott ságaival. Igy elfogad ja az
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egyházat is mint történelmi, közösségi ké pz őd ményt , amelyben azonban lsten
közvetlenül jelentkezik akár az Igehirdetésben, akár a szentségek ben. A lelki
életet élő ember az evangélium, a hegyi beszéd szellemében fordul a másik
ember és a világ felé , és az evangélium szellem ét igyekszik érvényre juttatni
a világban. De az egyházi kötötlségek elfo gadása nem akadályozza meg abban ,
hogy szabadon és készségesen figyeljen és elfo gadja a Szentlélek kar izmatikus j elentkezését, a lélek szabadságával tudjon sok mindenen túllépn i és alapvetően újat létrehozni.
IV. Válságok és kiutak
A lelki élet mai szakértői arra is rámutatnak, hogy figyelembe kell venni a
világ válságos helyzetét. A. Rizzi olasz teológus szer int elemezni kell a világ
nehézsége it, azokra keresztény szellemben orvosságot kell nyújtani és a mai
világ válságát megértve, annak ért elmé t megfejtve kell a lelkiséget kialakftani
(Problemi e prospettive dl spi ritualila. Ouerlnla na, 1983 . p. 167-194).
A világban az utolsó évtizedekben energetikai , gazdasági, környezetszennyezödésí, kulturál is és polit ikai válságok robbantak ki. Sok helyen pedig a szegénység és a gazdagság harcol egymással. A mai válságos helyzetekben gondterhe ltbé lett az evilági éle t, a mindennapi élet, az élet perspektIvája. A tudomány és technika nemcsak mego ld sok problémát, hanem újabb és féle lmetes
nehézségek elé áll ítj a az ember olvlllz ált életét. A válság oka i mélyebben, a
civ ilizált vil ág bensejében , az emberi önzésben rejlenek : az értékek, az alapok.
az értelem válságáról van szó igazán. M. Heidegger szerint a mai válság gyökere a "hatalom akar ása" , az ember önközpontúsága, amely a techn ika húséges k isé rője. Az ember a hatalom birtokába jut és csak önmagára vonatkoztatva akar ja kialaklt ani a világ új rend jét.
A helyzet megltélésénél ügyeljünk arra , hogy nem csupán léle ktani vagy
gazdasági, kulturális válságról van szó, hanem ontológiai jellegú, az ember
léthelyzetével összefüggő mélypontról. Minden esetlegesen föllépő válság ra
érzéken yen reagál a mindennapi élet. Minden nehézség ér inti az ember tényleges földi , mindenn api életét. Ezért tehát az evilági, mindennapi élet szemszögéből kell nézni a lelkiség prob lémáit.
Milyen választ , orvosságot tud nyújta nl a kereszté ny hit a mai világ, a mindennapi élet kérdése ire és válságaira? A teoló gusok feldolgozták a teremtés
és a megváltás tana alapján a földi valóságok teo lógiáját és a személyes döntésen alapu ló, a kisebb csoportokban kialakuló hiteles ke resztény élet kérdéseit. A teremtés tanitása megvilágltja a valóság, az élet érte lmét. Isten tényleg
szövetséget kötött az emberrel. Az emberre bizta a világ befejezését. A búnt
lsten megbocsátja ; a búnös embert belül ről megalkotva újjászül i. Az egyház
és Krisztus között dinamikus azonosság van, és ebból a mai törté nelmi, mindennapi hel yzetre ,is megváltó erő sugárz ik. A teremtés és a megváltás tana
újra visszaad hatja a valóság értelmébe vetett feltétlen hitet. Isten és ember
között közvetlen személyes kapcsolat létesülhet és ez visszaadja az élet értel10

mét és méltóságát. Isten ügye az ember ügye, az embe r ügye pedig lsten ügye
lett: ennek tanúj a és biztositéka Jézus Krlsztus . Az ember i önközpontúságnak
kell értékekkel, értelemmel, ligazsággal telftődn ie , akkor aztán a mindennapi
élet is ligaz, szép, értékes lesz. A személy jósága és a világ, a do lgok érté ke
föltételezik egymást. Megoldódnak az élet válsággócai, ha új ra egymásra talál
a tere mtóés a teremtmény, a búnös és a megválló, az élet ténye és rendel tetése. Az élet szentségébe és végső értelmébe vetett hit a föld i é let lehető
ségének, az éle t, a világ fönnállásának feltételeként jelentkezik.
Igen kényes .értelmezési k őr" rejlik a mi ndennapi életben. A tapasztalattól
a norm a fel é és a normától a tapasztalat felé irányul a gyakorlati élet mozgása. Az élet értelmezésének köre akkor tartható fenn, ha a személyben
megvan az öntörvényúség felsőbbrendú tudata, s egyszersmind az engedelmesség és meghajlás a törvényhozó felé, és Igy az őt meghatározó törvény
felé is. Az ember adja magának a törvényt, de önmaga fölött elismeri azl.
A valóság és a valóságra irányuló tevékenység közös feltéte le a terem tmény i
alázat tudata. Az ember a világ ura és őrzője , ~n t é z ő j e . Az ember viszi tovább
a vil ágot , de lsten teljesitI be. Az ember küzd a bún ellen, de lsten bocsát ja
meg a b ű n t , A keresztény hit újra helyreál11thatja az élet rendjét, kiengesztelhebi az embert saját sorsával, meggyógyíthatja sebzettségét, megadhatja a
mind ennapi küzdel em értel mét. A földi élet , a mindennapi élet rendje attól
függ, egyensúlyt terem t-e az ember az uralom és az eng edelmesség, a méltóság és a szol gálat, lsten és a világ, a lélek és lsten , az anyag és a lélek k özött.
V. Test és a lelkIség

Egészen más old alról, mélye bb en és a mindennapiság , az evilágiság lelkiségét kiegészftve, annak poláris elle ntétét fölvi llantva köze lfti meg a lel kiség
égető kérdéseit J. Ratzinger (Messo ri, Rapporto sulla fede . Ed. paoline, 1985.
115-119. o.). A mai lelkiségnek komolyabban kellene vennie a keresztény hit
testi dime nzióját. A szexualitá s és a táplál kozás az ember testi mivoltának közvetle n megnyilatkozásai. Mintha elhalványult volna a kereszté ny közt udatban
a testisé get keresztény módon értékelő , annak értelmet adó böjt és a sz üzesség je lenbósége.
Közös gyökérre vezethető vissza a két alapvető en keresztény magatartás
hanyatlás a. Az Igazság az, hogy elsö tétült előttünk az élet eszkatologikus távlata, meggyengült az örök élet re lirányuló komoly törekvés . Keményen böjtöln i,
szüzességet válla lni csak az örök élet reményében lehet. Csak az képes erre ,
aki nagyon komolyan veszi az életet, aki önfelülmúlásra képes , és tud ja , hogy
elmúlik a jelen világ. ö nmegtagadás és szüzesség nélkül nincs igazi egyházi
élet, nincs hiteles keres ztény lelk!iség. Igaz, manapság maga az egyház enyhIt ette a böjti fegye lmet , és vált nyito ttabb á a világ problémái felé . Az volt a
szándék a, hogy lelket vigyen a törvénybe, megszabadít son a föl ösl eges gyakorlatoktól, a lényegre összpontos ltson, a személyes felelósséget hangsúlyoz-
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za. Sajnos sokszor a megújulás helyett egyszerű alkalmazkodás és laz ít ás
állt be.
Az egyház feladata az, hogy az evangélium egyszeru és gyökeres követelményét állítsa a világ elé, az evangélium lelkiségét érvényesítse. Sajnos sok
keresztény elvesztette az evangélium iránti érzékét. A keresztény nem élhet
úgy a világban, mint bárki. Létezik sajátosan keresztény erkölcs és lelkiség.
Valóságos különbség van a keresztény és evilági élet változatai között. Ha
igazán keresztény akar valaki lenn i, akkor vállalma kell a " kisebbségi sorsot " ,
sok m indenről le kell mondania, ami önmagában jónak, magától értetódőnek,
vagy ésszerűnek t ű n i k a világ szemében . Sokszor ellent kell mondania a világ
kIsértése inek . A keresztény lelkiségnek el kell határolnia magát a világ szellemétől.

A klassz ikus keresztény lelkiség hangsúlyozta a világtól való elfordulást
is. Ha szükséges , el kell fordulni a világtól a mélyebb, az üdvösséges élet reményében ; ezért böjtöl a kereszt ény és ezért vállalja a szüzesség et. Húsz
évvel ezelőtt szükséges voll szólni a világ felé való fordulásr61, az új, nyitott
közösségi , nem szakrális, a világgal közösséget vállaló lelkiségről. Azonban
a kérdés másik oldalát sem szabad elhanyagoini. A keresztény embernek a
világ íelé kell forduln ia, hogy abban megérlelje a maradandó, örökérvényű gyümölcsöt. De komolyan kell vennie a hit eszkatologikus vonatkozását is, amely
a kereszténység lényeg i szempontja. Sajátosan mai feladat a földi élet elfogadása és az attól való elszakadás, függetlenség, és a két magatartás érzékeny
egyensúly i helyzetének fönntartása. Nemcsak a szerzetesek és remeték , hanem minden keresztény kötelessége, hogy önmagában átélje , megszenvedje,
kidolgozza a történelembe való beletestesülés és az attól való elszakadás követelményét. Az egyensúly teszi lehetövé. hogy ne szakadjunk el a Világtól ,
de ne is szentesftsük a világot Igy ahogy van. Ne idegenedjünk el töre, és
mégis komolyan törekedjünk az örök életre. A keresztény lelkiségnek úgy kell
Istenre irányulnia, hogy közben életsz erű, mélyen átélt és tényleges maradjon.
Emlltsük végezetül még a j övő lelkiségének néhány kérdését.
K. Rahner szerint a jövő lelkiségét a következő szempontok fogják döntően
meghatározni (Schriften zur Theologie. XIV. B. p. 368-381) : Minden változás
közepett e is tito kzatos módon, de lényegileg azonos marad az egyház eddigi
történelme folyamán képviselt lelkiséggel. A lényeg nemcsak az, hogy változatlanul marad, hanem a j övő lelk isége egyre jobban a lényegre koncen trál ,
ha kere sztény akar maradni. A lényeges alaptapasztalatnak egyre inkább meg
kell nyilvánulnia a lelki életet élő emberekben . t:s hogyan történik majd ez?
Mindenk inek személyese n, egyedül kell meghozn ia egzisztenciális döntését
közvetlen isten tapaszta lata alap ján . A szekularizált világban az lsten mellett
szóló döntés egyre egyénibb és egyre alaposabb lesz. Hogy ezt a személyes
döntést meg lehessen val6sftani, valóban ki kell alakulniuk a testvéri szaretetközösségeknek. Az ilyen közösség lesz a keresztény élet igaz közege , a személyes, egzisztenc~lis döntés közösség i h áttere, Az új közösségi szellem új
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egyháziasság ot, az egyházhoz való tartozás új követelményeit hozza magával.
Az említett szempontok azt jelzik, hogya keresztény lelkiség önmagára
talál, egyre eredetibb, lényegre szorítkozóbb és személyesebb tapasztalatokra
fog épülni, mindjobban megnyilvánul majd a lélek lsten felé vezető útjának
minden nehézsége és szépsége. Ezen az úton járva lassan minden mozzanat
az egyetlen lényegesre összpontosul, arra , hogy az ember lsten közelébe jusson. A lel~i élet útjának néha csak kis szakaszát észleljük, máskor fölvillan a
cél is. Nagyon fontos azonban, hogy tisztán lássuk a lelki élet útjának részleteit és egészét. I:s hogy az alaptapasztalat fényében értelmezzük a részleteket,
és a részletekből szemlélhessük az egészet.

Claude Dagens
MAI LEL KIS~GI MOZGALMAK
A megkülönböztetés néhány szempontja

A probléma, amelyet ki akarunk fejteni, meglehetósen bonyolult. Ezt már a
címben használt fogalmak miatt is joleznünk kell.'
Mindenek előtt meg kell jegyeznünk : m o z g a I m a k r ~ I és nem hagyományokrói van szö, A hagyománynak hosszú története van, egy alapítóval vagy
alapítónővel a háttérben; szövegekre, hosszabb-rövidebb gyakorlatra és mindenek felett az Egyházzal való tartós és kipróbált kapcsolatra hivatkozhat.
Hagyományról vagy iskoláról éppen ezért csak akkor beszélhetünk, amikor
már megvan az időbeli távolság és az Egyház azt kipróbálta. A mozgalmak
viszont - legyenek bár szervezettek vagy intézményesílettek - a lelki ébredés
egy fajtáját képviselik, ez pedig az alapvető vallásos tapasztalatok bizonyos
visszatérését jelenti.
Egyesek talán hajlanak arra, hogya lelkiségi mozgalmakat a politikai rnozgalmakkal állítsák szembe . A valóság azonban nem ilyen egyszerű. Nem rnondhatjuk azt, hogy ma egy "spirituális" nemzedék áll előttünk a tegnapi "politikus" nemzedékkel szemben. Inkább azt tapasztaljuk, hogy a mozgalmakban a
fiatalokat "a harc és szemlélődés", az ima utáni vágy és a világban megvalósítandó .ig azságosság feladata vonzza. Mindebben talán az az új, hogy manapság nem állítják szembe lsten keresését a szegényekért vállalt gonddal, se az
egyesek iránti érzéket a közösség szenvedélyes szeretetével.
Melyek tehát ezek a m a i I e I k i s é g i m o z g a I m a k ? Attól félek, igazságtalan és részrehajló, vagy esetleg rosszul tájékozott lennék, ha csak néhányat említek. Az ember önkéntelenül is azokra a többé-kevésbé tartós , cso1

A szerzö a lelkiségi Irodalomban ismert .szellemek megkülönböztetése· fogalmat
egyszerüsitve használja. Eljárását ml is követtük. A tanulmány maga ls eligazít
af elOl, hogy mit ért a szerz ö a .megkülönböztetés·,en. lA fordltd megjegyzése.)
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port okra, ill etve közösségek re gondo l, amelyek a "k arizmatik us megújulás·
szóval jelölik magukat. Ezek valób an figyelem reméltó és je lentő s valóságot
képviselnek. Meg kell azonban emlitenü nk Taizét, a Fok oláre mozgalmat, a
Házasok mozgalmát, a külö nböző for máj ú monasztikus és aposto li közösségeket, valamint a máriás lelkiség irányzatait is. Nem tu dom, emlftenem kell-e a
Foucauld atya által ihletett alapításokat, vagy a 40-es és SO-es évek között keletkezett missziós megújulás csoportjait.
Világos , hogy nem az a fontos, hogy közös nevezőket keressünk. Egyszerúen
csak azt keli mondanunk, hogy romlástól és erkölcsi lazaságtóI szenvedő korunkban az ébredés és a megújulá s váratlan jelenségének tanúi.
A n eve l ők, a lelki ve zető k számára ped ig nem az a prob léma, hogy felragasszák a megfele l ő c imké t; ellenkezőleg , inkább arra van szükség , hogy ne
hason litsuk össze túls ágosan gyorsan az ún. hagyományost és az újat, hanem
inkább gyakorol juk a hatékony megkü lönböztetést. Ennek pedig kettős szempont ja van :
- Vessünk számot az új lelkiségi irányzatokkal. Eleve ne utasitsuk el azokat,
vagy ne tekintsünk rájuk gyanakvással. Ne feledjük el, hogy lsten Lelke rnondhat nekünk valami fontosat az által, ami meglep minket, vagy olykor meg ütközést vált ki belőlünk. Hinnünk kell mindenek előtt a Lélek szabadságában ,
aki "ott fú, ahol akar ".
- Tani tsuk meg azokat , akik hozzánk jönnek, még ha messziről érkeznek is,
hogy belépjenek egy intézmény (pl. egy kon gregáció) történelmébe, vagyis
hogy képesek legyenek vállaln i a múlt hagyományos formáit ls.
A nevelésnek ezt az elsődleges feladatát tartva szem előtt szeretném most
felvázolni a modern lelk iségi mozgalmak uralkodó vonásait és az azokkal kapcsolatos teológiai kérdéseket. Megpróbálok rámutatni azokra a pontokra, amelyek különös figyelmet és sajátos lelki nevelést kivánnak meg.
Ezen megfon tolások alapján az első részben kiemelem a jelenlegi lelki
irányzatok jellemző vonásait; a második, lényegesen rövidebb . de nem kevésbé
fontos részben pedig a jövő számára is döntő, kimondottan teoló giai kérdésekkel foglalkozom.
I. A modern lelkiségi mozgalmak ural kodó vonásai
Három vonást akarok kiemelni ; amelyek számomra meghatározóknak tűn
nek. Az első a k i i n d u I á s i P o n t r a vona tkoz ik : a megté résre alapuló keresztény önazonosság . A másod ik azokra a k e r e t e k r e. amelyekben kifej lőd ik a lelk iségi tap asztalat : közösségi környezet. A harmadik a m e g k ü I ö n b ö z t e t é s g y a k o r I a t á r a : hogyan kell értenünk lsten műkö dését
az emberben és a világban.
1. A megtérésre alapuló keresztény önazonosség
Egyszerre kulturális és lelk i tényről van szó. Azoknak a fiatal fiúknak 00
lányoknak egy viszony lag nagy cso port ja. akik a vallásos élettel komolyan
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szembenéznek, k o n ver t i t a , újonnan meg té rő . Egyesek olyan kö rnyezetből jönnek, amely idegen a hit számára ; szamos, a keresztény világn ézettel
semmifé le kapcsolatban sem levő tényező alakította őket. Mások viszon t hívő
családhoz tartoznak ; a családi hitre való hivatkozás azonb an nem mind lq meghatároz ó. Az esetek legnagyobb részében hitük azzal van kapcso latban , hogy
személyese n találk oztak Istennel, Krisztuss al vagy a Szentlélekkel. Ez az élmény gyökeresen megváltoztatta életük irányát. A szeml él őd ő megvilágosodás
vagy a b el s ő felszabadulás formáj ában megélt kezdeti ..megtérés " áthat ja egész
vallási szemléletüket. Nagy szerepet tulaj donít anak lsten, Krlsztus vagy a
Szentlélek kezdeményezés ének. Arra vágyódnak, hogy az Egyházban megtalá lják annak a felfedezésnek a lég körét, azt a ..katekumená lis környez etet " , amely
az ő első lépéseiket jellemezte. Magatartásuk eléggé spontán módon inkább
..tanúsá gtevő" mintsem kontesztáló. A vallásos életben való elkötelezettségüket az a többé-kevésbé váratlan ébredés jelöli meg, amelyet lsten m űve lt bennük. Lelki éle tüket kezdeti megtér ésük folytatásaként, az e lső élmény kitel jesedéseként fogják fel. Egyes esetekben ez az előző életf ormájukkal való szakítást jelenti , másko r viszont ilyen vagy olyan embercsoportok szolgálatát, sorsközösségvállalást. Az apostoli és missziós dimenz ió számukra követelmény :
hirdetniük kell azt a valóságot és Istennek azt az ajándékát, amelyet most ők
maguk élveznek .
Mindenek előtt megtérésük lelki élményének érté kelésére kell felfi9yelnünk ; ezzel kapcsolatban el kell utasítanunk az eleve gyana kvó magatartást.
Ennek a megté résnek két alapve tő jelentése van. Kultur ális szempontból a
szekularizáció t öbb é-k evés b é nyílt bírálatát feje zi ki. Nem meg lepő , hogy lsten
létének határ ozott állítása és az Istenbe vetett hit váltja fel az I stenről való
hallgatást vagy a belé vetett hi ttől való félelmet. Lelki szempontból pedig az a
jelentős té n yező, hogy a lelki élet a lelki megkülönböztetés elsődleges területeként jelenik meg. A lelki élet nemcsak egyszerűen pszichológiai élet vagy az
emberi kapcs ol atok világa. Tévedés lenne, ha ezt a kimondo ttan lelki élményt
m e gkérdőj e lez nénk, amennyiben azt lsten és Szent Lelke irányította.
A lelki v ezető k n ek joguk van arra, sőt kötelességük, hogy kérdéseket vessenek fel. Nevezetesen két ponton :
a. A t e r m é s z e t e s é s t e r m é s z e t f e I e t t i k a p c s o I a t a. Magától értetődő e n abszurd dolog lenne , ha a lelki életet pszichológiai jellegű
elemekre (komplexusok, elfojtások) vagy társadalmi je llegű összetevőkre (családHá rsadal mi m í l l ő ) fok ozná nk le. Az is vitatható lenne azonban , ha el akarnánk hall gatni ezeket az elemeket, mégpedig azzal az ürüggyel, hogy elegendő
a lelki életre vonatkozó megkülön bözt etés. Emlékeztetn ünk kell arr a, hogy az
egyénben a Szentlé lek m űkö désén ek területe az i ll e tő szabads ága; ez a szabadság pedig gyökereit és törté netét tekintve meg lehetősen bonyo lult. A lel ki
vezetök nek és nevelóknek arr a kell késztet niük a fiatalokat, hogy ne akarják
magukban elhatáro lni lsten m űköd é s é t , hanem hagyják , hogy létük min den
vonatkozásában átjárja őket. A lelki életet soha sem szabad az emberi lét egy
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zárt részének tekinteni: nem más az, mint az lsten által megragadott és átalakftott lét tel jessége.
b. A h i t m e g p r ó b á I t a t á s a I n a k h e I ye. A kezdeti lelkesedés
azt a látszatot kelthet i, hogya lelki élet állandó előretörés. a kibontakozás
akadályoktól mentes fajtá ja. Amikor tehát akadályok merülnek fel , közel van
az elbátortalanodás. Minden lelki nevelő jól ismeri sok mai fiatal nagylel kú,
de tör ékeny karakterét. Abb an kell ő ket seg fteni , hogy meg tudják különböztet ni a bel ü l rő l vagy kivülről jövő akadályokat az igaz i megp róbá ltatásoktól.
Ezek a megpróbáltat ások hite les flik a hitet. A hitben megélt nehézségek kiváltságos pillanatai lehe tnek a szabadság fejlődésének. Maga a hit is gyökeresen
átalak ulhat : a t öbbé-kevésbé irraci onáli s lelkesedés olyan világos elkötelezettséggé és elhatározássá válh at, amely átöleli a lét telje sségét. Maguk a válságok is megkülönb öztetés al kalm ai lesznek : segitenek szétválasztani azt,
ami az önm egg yózésbő l származi k attól , ami Istennek az emberi szabads ág
mélyén felhan gzó hívásában gyökerezik. Itt következik tal án be az ún. " második - és döntő - megtérés " . Ennek során az ember valóban átadja életét
Istennek. "elvesz fU azt, hogy megtalálja " .
2. Kommunló és személyessé válás
a. Megfigyelt jelenségek
A modern lelki ségi mozg almak egy másik ural kodó vonása : a megtérés
lelki élménye k o m m u n i ó r a , közösség alak ít áséra késztet. Ezek a megtérők nem in divi dualisták. Gyakr an úttörő mentalit ás jellemzi őket: hogy fel fedezzék az elő ttü k feltáruló új utakat , támaszt és rendszeres segítséget várnak egy olyan emb erméretú csoporttól, testvéri köz össéq töl, amely osztoz ik
tapasztalatukban és eszménye ikben.
Altalános meq állaplt ás, hogy bizalmatlanul teki ntenek az állam és az Egyház " nehézkes" in tézményeire. Gyakran szenvednek a tár sadalmi kapcsolatok
személytel ensége rniatt, ezért azt remé lik , hogy Krisztus Testében igazi személyes kapcsolatok at, testv éri környezetet találnak. Ez a vágyuk nem kor látozód ik
pszichológiai vagy szociális követel ményre; úgy akarj ák megjelenften i az Egyházat mint ös sze fü g g ő közösséget, ahol a Szentlélek é breszti és tartja fenn a
testvérek közötti nyitottságot.
A vallásos életben tehát a testvéri élet meg tapasztalását látják. Ez az élet
az imában, az imádásban, a tanús ágtételben és a szolgálatban gyökerezik.
Mindez jelenti egyben a nagy létszámú , szervezett mozg almak többé-kevésbé
nyílt bír álatát is. Ezekben ugyani s az embe rek nem ismeri k egym ást és mindenki a maga kedve szerint rendezked ik be. A kommuniónak ez az igé nye
nagyon is kézzelfogható megg yőződ ésen nyuqszlk : ha az Egyház küldetése
abban áll, hogy hirdesse e világnak lsten Jézus Krisztusban megny ilvánult
szeretetét, akkor ez a küldetés megköveteli , hogya közösségek valóban éljék
ezt a szeretetet, mégpedi g mindennapi kapcsoiata ikban és társadalmi elköte-
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leze ttségeikben , s ily mód on tanúsá got tegyenek err ő l a szeretetról. A ..konszekráit" (szerzetes i) él et - amint tanítja a puebiai dok umentum (742) - " profetikus módon hirdeti lsten és az ember komm uniój ának legm a g a s ab b r e nd ű
értékét" . A dokumentumnak ez a megfogalmazása jól kif ej ezi a modern ember
vágya it.
A kommun iónak ez az er ős követelménye magyarázza azt is, hogy a meg különböztetést gyak ran közössé g ben gyakorol ják: a kö zösség mint oly an
hordozza a Lélek hívásait és sugallatait. A kar izmati kus megúj ulás mozgalmaiban számos csoport rendszeresen gyakoro lj a ezt a közösség i megkülönböztetést: igyekeznek meg különböztetni minde nki egyéni ka riz máit és lehetóvé
tenn i, hogy azokat a közösség javára kamatoztassák.
A közösségi jelleg ezen er ős hangsúlyozásához gyak ran társul egy olyan
személyes és egyszersmind hatékony tekintély , vezeté s, amely a csopor t, illetve
az intézmény életét meghatáro zza. Mi nden egy kari zmatikus személyiség töl
indul el, öbenne összpontosul a tekintély. A szoros kommun ió ls gyakran erre
az erósen személyes je ll eg re vezethetó vissza .
Ez a jelenség nem telj ese n nega tív: jó do log , hogya lelki c é l k i t ű z é s t olyan
férfiak és nök testes ítik meg , akik enn ek szentelik eg ész éle tüke t. Különben
is a szentek gyakran olyan férf iak és n ök, ak iket lst en testvéreik szolg álatára
új karizmával ajándé kozott meg , vagy arra hí vta meg ő k e t , hogy magukat új
formákban fejezzék ki. Gondolhatunk itt Assisi Ferenc re, Avil ai Teréz re, Páli
Vincére vagy más rendalap ítóra.
b. A kiegyensúlyozott megkülönböztetés feltételei
A kommuniónak és a szem élyes jelle gnek ezek az összetevöi alkalma t adhatnak túlzásokra és eltévelyedése kre is. En most nem akar om eleme zni a vallási intézmények történelmében elófordu lható to rzulások sz árnos taj táj át. Inkább
bemutatom azt a két el eng edh etetl en feltét el t, amelyek lehetövé teszik a kiegyensúlyozott meg különböztetést : az egyé n magányának integ rálását, valamint az intézmény kollektív tudatát.
A személytelen emberi kap cso lato k élménye erös szom ja t ébreszt a kommun ió után. A vall ási kommún ió azon ban soha nem zárha tja ki a m a g á n y t , ebben valósul meg ugyanis a személyes szabadság egyik lényeges
összetevóje. A Szent lélek senkit se m kényszerít arra, hogy valam iféle szemlé lódés által önmag ától megfutva menekül jön lsten old alára; de ar ra sem, hogy
másoktól fusson , meneküljön egy csaló ka n ag y l el k ű s é g b e . Amiko r valaki egy
intézmény sajátos karizmájának megfelelóen Istennek és tes tvére inek szent eli
életét, lehetóvé kell válnia számára, hogy lsten elót! lo jálisan elfogadja saját
magát, és szabadságát elkötelezze az intézmény karizmájának megfeleló tevékenységben. A szabadságnak ez az el kötelezése egy bizonyos magány is: rnindenkinek saját magának kell kimondania az ..igent " és megk ülönb öztetni rnindazt , amire lsten h ívj a. A nehézségek ált alában elmé lyíti k ezt a magányt és betölthetik azokn ak a lelki megpróbáltatásoknak szerepét, amelyek é rleli k a szabadságot.
2
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A nevelők bátorítsanak ennek a magánynak a megtanulására. Erre szükség
van még a közösségben, a test vér i élet kereteiben is. Lehet, hogy ekkor sz étoszlanak az illúziók és elhalványulnak az állan dó összhangra vonatkozó álmok .
Annál jobb: a közösségen belül kialakult távol ságok hozzátartoznak a lelk i
realizmushoz. Ez a távolság az élő lsten misztéri uma elé állí t minden egyes
személyt, ugyana kkor szembesíti testvérei és önmaga misztériumával.
A másod ik összelev őt sem szabad soha leértékel nünk : a z i n t é z m é n y
k ö z ö s s é g i t u d a t á t . Ez nemcsak azt jel enti , hogy megí rják a szervezett
mozgalom történet ét. az alapítók életrajzát. Sokkal inkább mély, h itből fakadó,
nem ped ig történeti munkáról van szó; nemcsak a múlt e ml é k eirő l, hanem az
alapító események éb rentar tásá r ól. Hogyan ébresztett lst en az Egyházban egy
új karizmát ? Felhasználva egy olyan férfit vagy n őt, aki sor sközösséget vállalt
környezetével és kor ával? Ezekben a távlatokban kell mind ig visszatérn i a
forr ásokhoz. Nem azért, hogy hátrafelé lépjünk, hanem azért , hogy összhang ban legyünk lsten munkájával, a SzenIlé leknek a tö rté nelembe beleírt adományával. Az "alapít ás eseményeinek ez az ébrentartása" megm utatja az Isteni
kegyelem m űködé sének m ódj át, és útját egy családban, a szenvedésben, egy
tö rténelmi korszakb an és egy ember akaratá ban. A kegyelem m űködése nem
egysz e rűen a magasból hull alá. Igen, a magasból jö n, a háromszor Szent Istent ói, de lent mű köd ik , bennünk, egy bizonyos területen, egy bizonyos nyelv,
társadalmi rnlllő keretében, gyermekek, bete gek, öregek .vagy a szegények
val amelyik csopo rtjában.
Az alap it ó alakja nem a törté nelmi valóság ker etén kívül jelenik meg. Ellenkez ő leg: minden személyes elem
olyan küldetés, karizma szolgálatában áll,
amelynek hozzá kell járulnia az Egyház növeke déséhez, legyen bár szó a fiatalok nev elé sérő l, a társada lmi sorsközösségválla lásról vagy szem lélődésről.
Nagyon fo ntos, hogya lel ki megkülönböztetésben megle gyen a történeti folytonosság iránti érzék. Ez a történet lsten személyhez szóló hívásával kezdőd ik;
a hívásra adott válasz hívja életre a struktúrákat és je löli meg a pontos feladatokat : a szervezeti és intézményes dimenzió elválaszthatall an a személyes
dimenz iótól. Min d kettő ugyanannak a történe tnek a része.
3. Isten tevékenységének megkülönböztetése
Most azt kell meghatároznunk, mi az eredeti vagy új abban a módszerben,
ahogyan a modern lelk iségi mozgalmak megkülönbözteti k Istennek az emberekben és a világban kifejtett tevékenység ét. Ebben a harmad ik rés zben e lső
sorban azok ra az irányzatokra hivatkozom, amelyek viszonylag nem régen jelente k meg, nagyjábó l húsz éve, tehát a II. Vatikáni Zsin at óta.
a. Hogy mind járt a lényegre t érj ünk: szerintem ma a megkülönböztetés sokkal inkább lsten és az ember, mintsem az Egyház és a világ kapc solatára vonatkozik . Nem annyira a tel j esítendő feladat ot akarják megk ülönböztetni, hanem inkább a Szen Ilélektől jövő irány- és útm utatásokat. A megkü lönböztetésben nem ez az e ldöntendő kérdés : " Mit kell tennem? " . vagy " Mit kell ten-
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nünk? " , hane m " Ki vagyok én ? Mivé kell válnom? " Az ala pve tő gon d nem az
Egyházban elfog lalt saj átos helyre irányul, hanem arra, hogy hogyan irányltsuk
életün ket lsten felé.
A cselekvés területérő l a lét és a szabadság terül et ére való eltolódással
kapcsolatban talán a Szentlé lekre kell hivatkozn i; ez gyakr an kifejezettebb,
mint a Fiúra, Jézus Kr isztusra való hivat kozás. Ma mielőtt Krisztus életét, megtestesülését pontosabban megfog almaznák, Istennek az emberben val ó je lenlétét mint a szabadság tr anszcendens fo rrás át hangsúlyozz ák. Talán a lelki élet
egy ontologikusabb szemléletéről beszélhetünk : arról van szó, hogy lsten elgondolása szerint I e g y ü n k , m ie l őtt még így vagy úgy cselekednénk. Ennek
a kezdeti felfedezésnek a ki bontakozása szabj a meg a b e tö lte n d ő küldetést.
Az Istennel való kapcsolat megel őz minden, az intézmé ny ke retében vállalandó
tevékenységi fe lad atot.
b. Isten és az ember közötti viszony elsődl e g es jellegéhez csatlakoznak az
emberre vona tkozó meglehetősen tiszta elgondol ások ill etve felté tele zések .
I s t e n r ő I főleg anna k t r a n s z c e n d e n s vol t á b a n, szuverén szabadságában alkotnak fogalmat ; gyak ran a Szentl éle kkel kap cso latban, aki " ott
fú, ahol akar" . Isten tevéke nysége abszo lút é rtelemben mege l ő z i az ember
cselekvését. Isten kiny ilatkoztat ja önmag át, lst en od aadja ön magát, lsten beszél, lsten eljön : habozás nélkül haszn álják ezeket az igék et, méghozzá jelen
időben. A csendnek, olykor félelemne k egy bizonyos szakasza után határozottan meg akarják vallani , hogy Istené a kezde ményezé s. Az Atya hív , a Fiú jön
felénk, a Lélek ih let i szabadságunkat. A lelki meg különböztet és gyakorlatát
minden féle lem nél kül végz ik. Ez azon ban nem jelenti azt, hogy megfelelő
okosság nélkül te szik ezt. Ha ugyanis az emb er így állí tja lsten jel enlété t, legtöbbször azt sem felej ti el, hogy egyed ül lste n vizsgálja a veséket és a szíveket, és hogy lsten országa ki siklik a pusztán emb eri elgo ndoláso k k öréb ől.
lsten elsődleges tevé kenységét el s ő s or ban az embe rbe n, vagy még pontosabban a z e m b e r i b e n s ő s é g e s s é g b e n , és nem annyira a világ ban ismerik fel. A megkülönböztetés az ember mélysége inek vizsgálatára hívja
a mai embert. Ebből a szempontból a pszichológ ia felfed ezései egybeesnek a
mai lelk iség irányzataival : az emb ert nem lehet lef ok ozni, az ember kimeríthetetlen. Semm i emberi nem korl átoz hatja az embert. Az ember nyito tt a Végtelen felé, az ember az Abszo lútumra vágy ik.
Az ember benső világának ezeket a mélységeit meglehe tő se n d r á m a i
p e r s p e k t í v á b a n szoktá k felfogni : gya kr an beszélne k sér ülés ekr ől. tra umákról, fájdalmas emlékekről. Taizének és a karizma tiku s megú j ulásnak is ez
a sajátos nyelvezete. Nem az a lelki ember, ak i biztos önmag ában és szabadságában, hanem Inkább az a nyugtalan, tö rékeny lény , aki fel méri szaba dsága
korlátozottságát. Harcolnia kell, a belső csaták állapotában él. A meg különböztetés , mielőtt békével töltené el az embert, felszfnre hozza ennek a har cnak
az elemeit: mi jön Istentől, mi származ ik az embertő l és vég ül mit lehe t ör dögi
behatásnak mondani. A lelki életet gyakran úgy is vizsgál já k mint az embert
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meghaladó "Hata lmak" bonyolult kibontakozását. A megkülönböztetés tehát
azt is jelenti, hogy ebben a több é-kevésb é drámai küzdelemben felfegyverezzük a szabadsá got; ez viszont dö ntéseket és nagy bátorságot követel meg.
A világra vonatkozó megkülönböztetés meglehetőse n homogén ahhoz képest, ami az ember benső világában tört éni k. A jánosi szemlé letmódnak megfelelően a világ az Istennek való ellenállás helye, drámai szính áz, ahol a Szentlélek játsza a főszerepet. A sátán létét az ember jó Idei g elha llga tta. Ma Ismét
megjelenik mint az összeütközés eleme; mana pság szívesen beszé lne k a
" rossz erő lr ől" és a " jó erőlről". Ez nem sz ükséqké ppan manicheizmus, inkább
annak a tudata, hogy a világ nem semleges; ugyanazok az ellen tétes erők keresztez ik, mint az ember belső szabadságát. M i nd kettőt mozgósítani kell tehát
lelki szempontból , ahogyan erre Szent Pál leveleib en figyelmez tet.
c. Az ember és lsten kapcsolatát ele mző, valamint e dr ámai harc által megj elölt megkülönböztetés mélységesen h a g y o m á n y o s . Ugyanakkor ez a
modern lelkiségi mozgalmak egyik jellemző vo nása is. Nem hanyagolják el
tehát a lelki élet szentírási és egyháztörténeti forrás ait. Ezek az új áramlatok
tudatosan mély gyökereket akarnak eresz teni a bibliai és az egyh ázi hagyo mányban . A hangsúlyok azonban változóa k, el té rőek.
Az Ocz övets éq nem veszített területet az egyedüli " Evangélium" javára .
Ellenkezőleg , e rősen kiemelik a keresztény lelkiség zsidó gyökereit. Gyakran
felidézik a theophaniákat (Isten megjel enéseit), pl. J ákobba l.r ll léssel , Mózessel
kapcsolatban. Különösen kiemelik a pró féták élmé nyei t, kevésbé fog lalkoznak
azonban a bölcsességi irodalommal. A próféták bizonyítj ák, hogy lsten betört
a történelembe, méghozzá gyakran drámai összef üggé sben .
Az Újszövetségből nem annyira lsten megtestesülésére, hanem inkább
Krisztus vagy a Szentlé lek megnyilvánu lásaira vonatko zó szövegeket és helye ket idézik szívesen: az angyali üdvözletet, szl nevált ozáse, Emmauszt , pünkösd öt. A lelki élet alapjait a húsvéti misztér iumban és a pünkösdi eseményben találják meg. Itt tapasztalják azt a mozgást, amely inkább Isten tói
indul az ember felé, mintsem az e mb ertől lsten felé.
Az Egyház történetében kivételes helyet bizto sítan ak a kezdeteknek. Kevesebb fontosságot tulajdonítanak a pog ány világot elárasztó missziós lendületnek, ellenben jobban kiemelik, milyen ragályos an hatott a hit és az evangé lium a Lélek tevékenységére. Tová bbá, ha elfogadják, hogy a Szentlélek
nem maradt passzív az első és a huszadik század között (úgy tún lk, bizonyos nyilatkozatok ezt kétségbe vonják), el s ő sorb an a válságos , a nehéz kor szakok és alapítások iránt érdeklődnek. Számukra azok az i d ő k fontosak, amikor olyan karizmatikus férfiak és n ő k lé pte k fel, aki knek életszentsége történelmi erővé vált: Nursziai Benedek, Assziszi Ferenc, Avila i Teréz, Loyo lai Ignác
.. . E nagy szenteknél elsősorban azt emelik ki : kik voltak, mit gondoltak,
hogyan vezette őket lsten ; kevésbé foglalkoznak azzal, amit tettek, Karizmatikus személyiségük és gondolataik búvölik el ő ket e l s ő so rban , nem anny ira az,
hogy milyen intézményt hoztak létre.
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A Szent írásnak és az egyháztör ténelemnek ez az olvasási módja minden
bizonnyal megmutatja , hogy manapság az ember szabadabban, kevesebb félelemmel, kevésbé bonyolultan hisz lsten hatalmá ban, aki képes ar ra, hogy a
történelem kavarg ásában i smét valami újat teremtsen. Kétségtelen , hogy ez a
szemléletmód néha naiv , é rzel gős vagy hiányos . Mindenesetre azt bizony ítja,
hogy be akarnak iIIeszkedn i az Egyház, a próféták, az apostolok, a vértanú k,
az egyházatyák és a szente k nagy Hagyományába. Ezért reményre jog osít lel.
II. Teológiai kérdések
Nem feladatom, hogy következtetéseket vonjak le vagy javaslatokat tegyek.
Mindössze arra szorttkozom, hogy megfo galmaz zak néhány olyan teológ iai
kérdést, amelyeket ezek az új lelkisé gi mozga lmak vetnek fel. Vélemé nyem
szerint ezek a kérdések három ter ületen merülnek fel : az isten képnél, az Egyházzal kapcsolatban és a történelem jelentésére vonatkozóan.
1. Hogy Istent tran szcendenciájában, szabadságában és kezdeményezésé ben ragadják meg, számomr a magától értetődő. Ezt a transzcendenci át azonban szinte azonnal jelenlétké nt, többé-kevésbé közvetlen befolyásként érte lmezik, ami hatalmába keríti az embert.
Nem kellene-e azonb an ugyanúgy elismernünk, hogy lste n transzcendenciája távolságot is fogla l magába ? Mie l ő tt meghódítana és megragadna tisztel
minket: a tisztelet ped ig egyszerre távolságot és bizalmat jelent. Néha ezt gondo lom : ezekne k a megt érteknek még fel kell fedezniük , hogy Ábrahám, Jákob,
Márla és Péter Istenének misztérium a nemcsak egy jelenlét intenzitásában
mutatkozik meg, hanem O ugyanakkor felmérhetetlen mélységet is jelent .. . .
Mind ig kisiklik fogalmaink k ör éb ől .
Másrészt , ha pozitfv az a tény, hogy biztosak vagyunk bennünk való hatékony múködésében, nem szabad azt gondolnun k, hogy ez a tevékenység a
hívő szabadságának kárára van. Csalóka lehet a nagy misztikus lelkesedés.
lsten jelenléte soha nem zárja le az embert annyira , hogy az ne figyelhessen
a hétköznapi élet dolgaira. Vigyázat Istennek er re az embert elbor ító jel enlétérel Minél inkább múköd ik bennünk lsten, az igazi lsten , annál inkább lesz
szabad ságunk hajlékony, nyitott és egyszerú .
2. Milyen a kapcso lat az Egyházzal? Milye n ez az Egyház? Kétségtelen,
hogy ez a dön tő kérdés. A mai fiatalok közül sokan igen távol érzik magukat
az Egyháztól. Többé már nem az Egyház vezeti el ő ket a hitre, hanem a lelki
élmény . Ez a fejlődés lehe t Igen pozit ív. Mindez azonban nem zárja ki azt,
hogy valakit bevezess ünk az Egyházba mint lsten ajándékának misztériumába.
Ez a bevezetés megtéréseket, olykor igen komoly megtéréseket kíván. Az
Egyház nem valami látványosság , amelyet az ember kívülről szemlél , olyannyira, hogy joga legyen ezt mondan i: ez tetszik, ez viszont nem tetszik. Az Egyházat nem lehet lefokozni arra a csoportra vagy k özöss épre. amelyet az ember
maga választott önmaga számára, mivel abb an érzi jól magát. Az Egyház mindenek előtt ajándék. Az Egyház nem a szépségről , hatékonyságról vagy kom-

21

munióról való álmaink projekciója, hanem Krisztus jegyese, aki olykor szenved
beteg. Ez azonban még nem ok arra , hogy hátat fordítsunk neki. Időre van
szükség ahhoz, hogy valaki beavatást nyerjen az Egyház misztériumába, hogy
megtanulja szeretni az Egyházat, amint a férj szereti feleségét és a feleség
férjét.
sőt

Az ima lehet ennek a fokozatos bevezetésnek a helye . Nem az öncélú, hanem az a p o s t o I i ima kedvéért kell megtanulni az imát. Az öncélú ima helyett Pál módjára kell imádkoznunk, aki hálát ad, aki könyörög Efezus vagy
Korintus gyönge vagy erős hlvől ért, akikkel egész lénye össze van kapcsolva.
Ott, lsten előtt , a Szentlélek édes hatalmában, az ima egyszerre párbeszéddé,
hallgatássá, harccá, közbenjárás sá válik . Ebben az imában az élet minden jajkiáltása , az embe ri szív minden szenvedélye, minden arc, rnlnden találkozás
helyet kaphat és átalakulhat. Ekkor születik meg az Egyház, belegyökerezve
tagjainak lsten előtti jelenlétébe.
3. MI a történelem jelen tése? Jó dolog, ha felfedezzük lsten tevékenységét
a ben ső folyamatban, azaz az emlékezetben. Azonban, felfedezhetjük ezt a
tevékenységet az emberek és népek történelmének nagy területén is. Vigyázzunk tehát azokra a dualista sémákra, amelyek Iste nt csak a bensőségesség
oldalára helyezik, s kijelentik, hogy hiányzik az ún. k űls ő világból. Szent Agoston, aki éppúgy szerzó]e az lsten városának , mint a Vallomásoknak, nem ezen
a véleményen lenne?
Megkockáztatom a következo hipotézist: ma még hiányzik a történelem
lelkis égi teológiája, amely abban segítene, hogy az idők jeleit ugyanazzal a
lelkesedéssel olvassuk, mint a személyes kibontakozás jeleit. A világ nincs a
sátán hatalma alatt. Ez továbbra is az lsten által teremtett és szeretett emberek
világa. Mint ilyen ez a világ kettősséget rejt magában : a kegyelem és a bún , a
szabadság és a korlátozottság , az önzés és az önfeláldozás helye.

+
A Jövő Azé, aki vezet minket. Egyben azonban biztosak lehetünk: nem épltjük a j öv ő t , ha nem éljük és virágoztatjuk fel azokat az intézményeket és szervezett mozgalmakat , amelyekhez tartozunk! Ezek nem rendelkeznek az örök
élet Igér eteivel. De ma ezek a mieink. Nem az a kérdés, hány évet élünk még.
Ma kell élnünk Istenből , és hagynunk kell, hogy ezek az új lelkiségi irányok
minket is megújítsanak. A fontos az, hogy valóban figyeljünk arra, amit ma a
Lélek az Egyháznak és intézményeinek mond . A Lélek pedig ma általában
ugyanazt mondja, mint amit tegnap mondott. Soha nem mondja : beletörődés,
lemond ás, versengés, . rnenek ül és a jövőbe", és még kevésbé: öngyilkosság.
Ellenben mindig ezt mondja : kitartás, bátorság , merészség és remény a remény
ellenére.
Forrás : Nouvelle Revue Theologique
106, 1984: 885-899.
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Péteri András
RÁDöBBENTONK: EGYEDOL AZ A FONTOS , HOGY SZ ERESSOK AZ ISTENT
A Fokoláre lelkiség néhány alapvon ása

Hiteles, derűs , testvér i, élette ljesI Már az is megkap és felkelti érdeklódésünket, ha a négy tu lajdonság egyikét felfedjük valak iben. S ha a négy együttjár ? Valósz ínúleg nem leszünk képesek elle nállni s szoros kapcsolatba lépünk
avval, ak ibő l Igy sugárz ik a remény és az élete ró.
A fenti négy je lzőb e n fog lal tam össze e ls ő benyomásaimat , amikor kapcsolatba kerültem koru nk egyik legismertebb lelkiségi mozgalmáva l, a Fokotáréval. Megsejte ttem , mié rt gyakorol akkora vonzó erőt főleg a fiatalok köré ben. Hiszen mennyi felületességgel és üres szó/ammal találkozunk a mindennapi életben. A kenyérért folytatott küzdelemben pedig nem egyszer mi is farkassá válunk: rúgunk, harapunk egyet, megfeled kezünk a " másikról" , hogy
legalább egy (nagyobb) falatnyit biztosítsunk magun knak a föld javaiból. Pedig
a lelkünk mélyén másra vágyunk. Tudjuk, hogya búskomor varj úkárogás nem
lehet az utolsó szó. A béke és egység eszményképe ott húzódik meg szlvünkben. Vágyódunk igazi "t e-kapcsolatra", ahol megtapasztalhato m, hogy valóban
elfogadnak úgy, ahogy vagyok , s magam is mere m elfog adni a másikat. S ha
megélem, hogy mindez nem puszta álmodozá s, hanem valós éle t, amely igent
mond mindarra, ami szép és fénycsóvát képes vetni a halál osan kemény, nehéz
percekre is ? - Igen , észrevette m, hogya Foko l ára mai igényeink nyelvé n szól
hozzánk , feleletet ad igazi én ünk vágyai ra.
Mint minden j e l e ntős lel ki megmozdulás, a Fokoláre sem íróasztal mellett
született. A kiindu lópon tot egy ideál kegyelemmel teljes átélése alkotta. Chiara
Lublch, a mozg alom alap ftója számára 1939-ben, Lor ettó ban vált világossá, hogy
a Názáreti Családot kell élete középp ontjába állftania. Ennek a lelkül etét kell
egyre jobban elsajátftania, hogy igazi szeretetet sugár ozhasson embertársai
felé. Hogy pontosan milyen formát ölt majd ez az elköte lezettség , azt akkor
még maga sem tudta. De átadta magát a Lélek ir ányítás ának. Fokozatosan, az
i d ő k követelményeit és jeleit vizsgálva te rebélyesedett hatalmas fává " Mária
múve" , ahogy mozgaimá t hivatalosan nevezik. Mindjárt észrevette azonban: " A
keres ztény élet azért nem vonzott, mert darabokra tört : megvolt az ideje az
imának, a munkának, az aposto lkod ásnak stb. Egy adott pillanatban rádöbben tünk, hogy ezen változtatn i kell. Egyed ül az a fontos, hogy szeressük az Istent.
Azért Imádkozunk tehát, hogy megmutassuk iránta való szeretetünket; s ugyanezért szere tj ük felebarátunkat, telje sftjük köteless égeinket stb. I:letünk szétt öredezett szempontja i eggyé for rottak , mindent egy fény világított meg, rninden eggyé lett. Minden egyes ült a Szeretetbe n."
Chiara Lubich könyveiből kettő már megj elent magyarul is.1 A Fokoláre mozgalom k ifejlődését pedig több cikk vázolta. s Tanulmányunkban pusztán két pont ra kfvánunk tehát rámutatn i : 1. Átfogó és ugyanak kor a keres ztény hit mély-
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sége iből táplálkozó lelkiségére. 2. Iglno Giordani, az
életére, valamint a mozgalomban betöltött szerepére.

első

családos fokoláre

I. Az egyetlen szeretet színe I és for rása
Chiara Lubich kezdettől fogva világosan látt a, hogy lsten a " negyedik utat "
kí vánja től e. Ne vonu ljon szerzetbe , ne is házasod jé k meg, ne marad jon puszta
hajad onként a vilá gban, hanem ebben élve - mintegy be l ü lről - igyekezzék
arra, hogy élő keresztény hitte l, reménnye l és szeretettel j árja át ennek minden
szintjét, szakaszát, terül etét. Enne k az életformának példaképe a Názáreti Család. Ezt aka rják radikálisan utánozn i mindazok, akik az "új názáreti családokba " , a fokolárékbe belépnek.
A szeretet egységet te remt, mert az lst en, a szeretet egy. Ugyanakkor ez az
egység Hármas, vég telen gazdags ágot rejt magában. Szeretetünket a napfényhez hason lí thatju k, amely egy, de a fe l hőkön , tárgyakon megtörik, s a szivárvány szIneiben ragyog e lőtt ünk . A foko láre lelkiség előszeretettel használja a
szivárványt annak szemlé lte tésére , hogy szeretetünknek - a gyakorlatban szí neire kell bomolnia. Azaz k ül önb öz ő szempon tokat , területeket kell szem
e lőtt tartanunk, ha valóban a szeretet életét akarjuk élni. A szlnek egymáshoz
kapcsolódnak, együtt alkotják a fény teljes gazdags ágát. S mégis mindegyiknek megvan a maga szépsége, Jelentősége .
A mozgalom a színek szinte végtelen árnyalatai ból hetet emel kl. Ezek a
szeretet lényeges kifejezői , átfogják az élet legfontosabb területeit. Sorrendjük
ped ig bizon yos fo kig tükrözi azt az értékrendet is, amellyel a mozgalom kezel i.
A szivárványban az első helyen a piros színt tal áljuk. Ezzel jelölik a "j avak
lelki és tényleges megosztását". Az igazi szere tet nem tart fenn magának semmit. Forr ása és példaképe a háromságos egy lsten; a földön ped ig a Názáreti
Család, illetve az e ls ő keresztény közösség Jeruzsálemben . A megosztottság
a bún, az önzés, az egyene tlen ség gyümölcse. Chiara és e lső társa i ennek az
egységnek akarták é lő és látható jeiét adn i. Ezért osztották meg mindenüket.
Ehhez azonban ki kell vetkőzn l magunkból, ahogy Krisztus hirdette: add a szegényeknek, a " krisztus ok nak" .
Aki eltelt lst en szeret etével , az nem maradhat mag ában : a szeretet ösztö nöz a másik felé. A piros színt természetszerúen követi tehát a narancs : a tanúságtétel és kisugárzás.
Saját e rőmbő l azonban nem vagyok igazán képes sem mindenemet megosztani a másikkal, sem ped ig természetfeletti módo n apostol kodni. Isten erejére kell támaszkodnom, Kriszt usból kell táplál koznom . Nélkülözhetetlen tehát
a szorosabb értel emben vett " lelkis ég és imaé let" . Ezt jelzi a harmadik szín , a
sárga.
lste n a fö ldre helyezte az embert, a természet urává tette. Feladata tehát,
hogy helyesen használja, őrizze , fejlessze. A Fokoláre már a ma divatos "zöldek" elótt felfedezte a "zöld " jelentóségét : a természetet és a fizikai életet.
24

I:letünkben különös je lentőséggel bí r a " harmóni a és környeze t " . A kék
szín emlékeztet az emb erne k m eg fe l e l ő lakásra, ruházat ra, a szép ápolásá ra.
A " t ű z h e l y e k " berendezése legyen teh át eg ysz er ű, de ízlés es.
Ha valóban embe rhez méltó életet akaru nk élni , használ ni, fej leszteni kell
értelmi képességeinket. Meg kell isme rni hitünk alap jait, de halad ni kell munkahelyünk és a társadalom ismereté ben is. Az in digó a ",tanulás és böl csesség "
szükségességét emeli kl.
Kevés eredményt érünk ma el a szeretet t eré n, ha nem ford ítunk kül ön gondot az emberi kapcsolatok ápolás ára. Ide sorol andó pl. a levelezés, a beszélgetés , a telefon okos használata , a tv, a sajt ó stb . "Az egység és az emberek
közötti kapcsolatok" területét a sötétl ila fogla lja össze.
Nem könnyű pár szóban átfogó képet nyújtani a szeretet vízszintes sikj ár ól.
gyakorlati területeiről, amit a szivárvány hét szí ne szem lélt et. Minden összefoglalás avval a veszéllyel jár, hogy kimarad nak lényeg es elemek . Ez az elv
még inkább érvényes, amikor a szeret et ő s forrá s áh oz , Istenhez való viszonyunkat akarjuk vázolni. Minden " szín" tőle ered , s mindegyikn ek hozzá kell vezetn i.
De mégis egyik "szín" (sárga) kifejezetten f üg g őle g e s irányba, az égr e mutat
és ápolja a szorosabb értelemben vett " lel kiséget és imaéletet" .
Mint minden keresztény lel kiség , úgy a Foko láre mozgalom alapját is az
Evangélium képezi. E köré gyült össze az e l ső fo ko láre közösség Trentóban.
Nem elvontan tanulmányozták az igét, hanem azt keresték, hogy hogyan ültethetik át az életbe. " De mivel mi egyszerüen csak élni akartuk az Evangéliumot, az örök és 'rnlndenkl számára érvényes örömh írt, lsten különösen is szívünkbe véste néhány szavát. Ezek alkotják lelk isé günk mesterge rendáit" írja Chiara Lubich .
1. S z e r e t e t a z I s t e n . " Amikor ez az igazság a szívünkbe hatol t,
eddigi keresztény életünk min tegy mostoh agyermeknek tűnt . Jóllehet addig ls
a hitre építettünk és a gyakorlatban is igy ekeztünk megvalósítani Krisztus tanítását, most új bizalom és öröm töl tött e be szí vünket. Ha lsten szeretet, akko r
,tenyerén hordoz', s mi hittünk ebben a szer etetben ."
2. A szeretet szeretetet ébreszt, viszonzást kívá n. Ismernünk kell t ehát a z
a k a r a t á t, hogy mindjobban tel jesíthes sük. A Léle kre bíztuk magunkat, s
ó megmutatta nekün k, hogy minden emb ert hív, hogy megszentelődjék.
ő

3. Legfőbb akaratát azonban kinyilvánítot ta már az lsten, Fiának ú j p ar a n c s á b a n : szeressük egymást, amint ó szeret mink et. Er r ő l ismerik meg
az emberek, hogy Jézus tanítványai vagyun k. A széljegyzetek és magyarázkodások nélküli szeretet hihetetlen erőforrás a vil ág számára.
4. Ne feledkezzünk meg soha arról a valóságról , hogy " J é z u s k ö z ö tt ü n k" van. "Ez a mozgalom legfőbb norm ája , minden egyéb szabály e l ő fe l 
tétele. Ezzel biztosíthatjuk, hogy számunkra minden testvérben je len lehes sen
Krisztus; így válhat életté és valósággá az a természetfeletti testvéri ség, amit
Jézus hozott a fól dre az emberiségnek." "Jézus közöttü nk " hatalmas seg í tő-
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eszköz az ökumen izmus megvalósításához is. " C múkö dlk bennünk, hogy haladjunk egymás megért ésében és elosz lathassuk századok e l őlt életét . "
5. Az öröm a foko lárék egyenruhája, mondotta egyszer Chiara Lublch. De
fakadj on a Lélek mélyéból , az Ist ennel való talál kozásból. Itt azonban szükségszerúe n szembesülünk a szenv edő és keresztj ét hordoz6 Krisztussal. Ezért
"I sten egyik alkalommal mélyen lelkünkbe véste ,a z e I h a g ya t o t t J éz u s t ' : Jézust az olajfák hegyén és a kereszten. Nem hasonl6 m6don szenvedünk ml is s az egész emberiség a b űnös, szétszaggatott és hit etlen 'v1i1ágban? Merítsünk tehát az "elhagyott Jézus" erej ébő l, hogy képesek legyün k
vállalni az élet terheit, megosztottságát.
6. Nem elég egyszer megtapasztalni, hogy lste n a szeretet, Jéz us közöttünk
van. Újra meg újra vissza kell térn i ezekhez az ig azságokhoz. különböző szempontokból kell megközelíteni ezeket, hogy folytonosan evang elizálhassuk az
életet. Kezdettől fogva központi szerepet kapott tehát az "é I e t i g é j e " .
" A mozgalom minden tagja megkap havonként egy mondatot az evang éliumb61, amelyet kis magyarázat kisér: az éle t igéjé t. " Az egyes tagok átelmélkedik
s megfontolásuk valamint megval6sftásuk gyümöl cseit közösen is megbeszélik, hogy "együtt járjuk a szentsé gre vezető utat, amelyre az Evangélium kötelez" .
7. A tagok kezdettől fogva érezték, hogy nap onta kapc solatba kell lépniük
az e u c h a r i s z t i k u s J é z u s s a I . C az egység kapcsa. Ebben látjuk a
" Mária múvében" létrejött erős egység egyik dö ntő okát .
8. Eletünk másik " hatékony tény ezője": M á r i a, a mozgalom édesanyja.
S ewel tk . már ki IS fejeztünk mindent. Mint a kisgye rmek mondogatju k neki:
.Edesanyánk" . " Mária a mozgalom mind en tagján ak péld aképe . C elso feladatul azt kapta, hogy megszülje Jézust a világnak. A mozgal om ped ig arra törekszik, hogy - ahogy egy püspök mondotta - lelkileg szülj e meg Krisztust az
emberekben. Már.ia lai kus személy . .. , szúz és anya ... , a tökéletes keresztény."
9. Jézus sajátos mód on jelen van az e g y h á z i h i e r a r c h i á b a n .
Nemcsak a hit forrásaiból tudjuk ezt, megtapasztaltu k a gyakorlatban is: Krisztus a hierarchia tagjain keresztül vezet, tan ft, sür get, jav ft mlnket. - Term észetesen tudj uk azt is, hogy Jézus jele n van ben nünk és testvéreinkben.

10. " Ha pedig valaki egy sz6ban szeretné hall ani lelkiségü nk sajátoss ágát,
annak azt mondj uk: e g y s é g . Ezt kötötte lelkünkre Jézus az utols6 vacsorán; erre vágyik ko ru nk minden rossz és veszély ellenére; ezt keresik a nemzetközi szervek; er re sürget a Szentl élek minden keresztényt, akik anny i századon keresz tül mereven állta k egym ással szemben: legyetek eggyél C világ osítja meg a pápát, hogy egyre nagyobb teret teremtsen a párbe szédnek a katolikusok és a többi keresztények, vala mint az egyéb vall ások és minden j6akaratú ember között. Igy mozdíthatjuk el ö, hogy egyetle n nép alakulhasson
ki a földön."
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II. 191no Glo rdan l, az

els ő

házas fokoláre

Az e lső Fokol áre, a háb orú alatt, 1943-ban alak ult meg. Elő ször csak pár
n ő i tagja volt , de nemso kára fiatalemberek ls vállalták a te lje s el kötelezettséget a Názáreti Csa lád péld ájára. 1946-ban ped ig már arra gondoltak, hogy Rómában is megtelepednek. A világban, munká ju kból élnek, de a tel j es szeretet
sze llem ében : lelki és anyagi javaik megosztásában. Sokak számára lelki megújulás lett a foko lárékkal való találkozás, ha magu k nem is léphettek sora ik
közé, mert már más elkötelezett ségeik, pl. házasok voltak. A róm ai szállás keresés során hoz ta össze a Gon dviselés Chiara Lubichot Igino Giordanival, akit
k é sőb b társal ap ítónak tek inte tt .
Igino Gio rdan i 1894. szeptember 24-én született Tivoliban (Rómától nem
messze), egyszerú csal ádból. Anyja még írn i-olvasni sem tanult meg. Apja k ömúves volt, szerette hitét, egyházát. Vasárnaponként együtt énekelte gyermekeivel a zsoltárokat az ora tóriumb an. Mivel pénze nem volt , úgy dönttött, hogy
Iglno is kőmúves lesz. Jó módú ismerősök seg ítségével azonban hamar búcsút
mondhatott a téglahord ásnak és a k everőkanálnak . A gimnáziumban mindig
osztályelső volt. De mikor befejezte, kis hivatalnokként tenge tte életét, mert
ismét nem volt lehetősége, hogy tovább tanul hasson. Kitört az e lső világháború.
Igl no nem le lkesedett érte, de behívták katonának. Tartalékos ti sztként kerü lt
a frontra, az északolaszországi h lr hedt lövészárkokba. Egyik nap áttörésre rendelik kl. A már eleve kil átástalan kala ndban legénysége cs aknem te lj es számban elpusztul s ő maga súlyos láb- és kézsé rülés t szenvedett. Egyik korházból
a másikba került, mert sebei nehezen gyógyultak. Had irokkant-járadékát és
idej ét tanulásra használta fel. AIIg három év alatt b ölcs észdoktor. Megismerked ik Mya SalvatIval , egy po lgári családból származó eleven lánnyal, s 1920ban feleségül vesz i. Négy gyerme kük szüle tett az évek folyamán . Rómában talált tanári állást.
K~pességeit nem meríti ki a latin irkák [avltás a. Tevékenyked ik az olasz
Katolikus Akc ióban s kapcso latba kerül Don Luigi Sturzoval , egy éleslátású
szlc lllal pappal, aki abb an az 'Id ő be n szervezte meg Olaszo rszág első keresztény politika i pártját (Partito Popolare Itallano). A párt újságának lett munkatársa, majd sze rkesztő je . Szlwel-Iélekkel veti magát az újságí rásba , ami akk or
nem volt veszélyte len. Mussolin i egyre nagyobb dlktátorrá vált. Matteotti , szocialista képviselő megg yIlkolásáért Glordani az újságban nyíltan a fasisztákat
vádo lta . A keresztény szo cializ musr ól megje lent újságcikkeit 1925-ben külön
kötetben is kiad ták . A fas iszták hamarosan betiltották a terjesztésé t, a szerz öjét kizárták az újság írók szövetsé gébó l. Á ll ami iskolában sem tan íthat. Nehéz
i d ő k e t él, mert felesége épp en ekkor várja els ő gyermeküket. Örömmel fogad ja
tehát a Vatikán i Könyvtár megh lv ását. Egy éves ösztöndíjjal Ame rika legkiválóbb egyetemein készül fel kön yvtáro si mu nk ájára, amit 1928-ban kezd meg.
ÚI. modern rendszert teremt a Könyvtá rb an. A Vati káni Kön yvtárban töltött több
mint 15 év folyamán Igen sok könyv jelent meg to llából. amel yek közül jó néhányat számos nyelvre lefordltottak. A keresz tény társadalo mlan mellett főleg
az egyházatyákat tanulmányozta ás fordftotta. Ter tull ianu s mell ett Aranyszájú
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Szent János volt a kedvence. XII. Pius pápa egyik nap meg is kérdezte t ő l e :
Tanult maga teol ógiát? Nem, felelte Gio rdani, csak a szentat yákat olvasom .
A háború után megválasztjá k a Keresztény Demokrata Párt képv iselőjéne k .
De a politikai tevékenység nem elégíti ki: a gyakor lat messze esik eszményi
elképzeléseitől. Mindenesetre parlamenti iro dájában fogad ta a küldöttséget,
amelynek Chiara Lub ich volt szószőlója , Valamit hall ott már a t rentói kezdeményezésről. De azt hitte, hogy ez is kérészéletű lesz, mi nt anny i más, a háborúban megszületett megújulási kísérlet. A találkozás azo nban mély benyomást
tett Iginóra. Először csak arra kérte Chiara Lubichot, hogy írjon egy c ikket
mozgalmukról a Fide s c. folyóiratba, amine k ő volt a sze rkesztője . Azután egyr e
gyakrabban ker este fel a fokolárékat Trentóban, s min di nkább meggyőződö tt
arról, hogy tk. ilyen életformát keresett ö egész é letében.
" Mély hatással volt rám már régóta Justinus , Amb rus, Agoston és főkén t
Aranyszájú János. Ez utóbbi olyan keresztény társadalmat akart , amelyben a
családosok is a szerzetesekhez hasonló életet élnek. Elöszö r távolinak, sőt
lehetetlennek tűnt nekem ez a gondolat. Ugyanis bizo nyos k isebb rend űség
uralkodott bennem, misz erint mi laikusok - s mégin káb b a házasok - másod osztályú, profán kategóriába tartozó keresztények len nénk. A mart iro lóg ium ban alig volt házas szent , leszámítva az özvegyeket és vé rtanúkat . . . Mi házasok lelki proletároknak számítottunk. Ezért is szerettem bele az egyház múlt jába, menekültem a múlt d icsőségébe. . . . Az egyház egys égének ké rdése is
probléma volt számomra. A bűn következmé nye a megosztott ság; a megvá ltásnak kell megteremtenie az egységet Krisztusban : a telje s K~lsz t u s t. Örö mmel
tanulmányoztam tehát a protestáns egységmozgalmakat. .. . S mi ndevvel összefüggött még egy vágyam : olyan társadalmat mozdítso n elő az egyház, ame lyben
az ember valóban ember. Vagyis legyen szabad a nyom ortól, éhségtől , a kényszertől s éljen testvéri társadalomban , hiszen Krisztus már meg teremtett e számára a szabadságot. Lehe tséges egy ilyen rendszer? Me rész válaszokra ta láltam az evangéliumok és az egyházatyák tanu lm ányozásak or. M eggyőződésem ,
hogy minden kor számára a keresz ténység az igazi for radalom . Több kön yvet
is írtam erről a kérdésről."
A fokolá rék 1946-ban még kezdők , s alig vo ltak néhá nyan, de a világban
éltek, s ott hatottak környezetükre a keresztény testvériség és egység élő példáiként. Hitelesen , der űsen. testvéri egységben sugározták az élet minden területén Krisztus örömhí rét. Ez ragadta meg Igi nót. Amiko r csak alkalma nyílt
felkereste őket, velük töltötte nyári szabadságait. Egyik alkal ommal a szüzességről elmélkedtek, beszélgettek. Giordani oly lelkes di cshi mnuszt zengett az
elkötelezett szüzességről, amely a legtisztább lsten szer etet gyüm ölcse, hogy
Chiarából természetszerűen tört ki a kérdés: Ha te így gon dolkozol , ez a te
ideálod, akkor miért nem csatlakozol hozzánk teljesen? Nem az a legfontosabb
Szent Pál szerint, hogy a sz űz osztatlan szivvel szolgálja az Urat? Miért ne
lenne ez lehetséges egy családos ember ré szé rő l ? Nem az a legfontosabb ,
hogy lsten szeretete vezeti életét s ezért képes mindent fe láldoz ni? Ne lenne
tehát elegendő a "lelki szüzesség"? Ha te tehát valóban nem ragaszkodsz
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semm ihez , han em az elhagyatott Jézust akarod követni, akkor nincs semm i
akad ály !
Giordani 1953-b an, Mária Go rett i (szúz!) római templomában le is tette a
" családi ti sztaság fogad almát" . Egyházjo gilag merültek fel problémák, hogy
mennyiben beszélhetünk itt fogadalmakról. De Chiara Lubichot és társait nem
anny ira a formu lák érdekelték. hanem az élet. Másrészt ma, hivatalos sz övegeikben "í gé ret ről" beszélnek. Remélik, hogy jogilag is kialakul egy, a házas
és nem házas fokolárék teljes egységét kifejező jogi formula. Ez a probléma
egyébként más téren is jelentkezik. Ökumeni kus kőz őss éqelkben ' nem katoli kusok (pl. angl ikánok, luterá nusok) is fogadnak szüzességet, szegénységet és
engedelmességet. Kiveheti ezeket egy katolikus elöljáró? Ha nem, akkor kinek
a kezébe teszik le ők a fogadalmakat ? A kérdés még függő ben van, de a Fokoláre tagj ai bízna k, hogy megszületik a helyes megoldás.
Ma már több mint ezer házas személy köt elezte el magát ("fogadalommal"),
hogy a Fokoláre közö sséghez tartozik és "az Evangélium szellemében éli az
Ideá lt, hogy mindannyian egyek lehessünk Krisztusban" . Van ahol a férj és
feleség együtt válla lja ezt, van ahol csak egyikük - mint Giordani esetében
történt. A legfontosabb, hog y az ille tő szívét annyira áthassa lsten szeretete,
hogy érte képes legyen alhagyni min dent : házát , földjét, apját, anyját, felesé gét,
gyermekeit, s fő leg önzését, saját akaratát. A kivitelezésben, természetesen,
mindig tekintettel kell lenni csalá dja egyéb tagjaira, ezek jogos és szeretet től
megkövetelt igényeire, boldogságára. A szegénységnél tehát az ígérettel elkötelezett csa ládos foko láre azt a pénzét, vagyontárgyait adja a szegényeknek
(közvetlenül vagy Mária Múvén keresztül), ami az ő személyes rendelkezésére
áll. Úgy is mondhatnánk: "zs ebpénzét" , "saját fölöslegét". Hogy se jobb ra, se
balra le ne tér jen a Kr isztustól megkívánt útról , megbeszéli a klassz ikus értelemben fogada lmat tett Io ko l áre v ez et őv e l helyzetét, lehetőségeit, kötelességeit.
Ugyanennek a vezetőne k ta rtozi k engedelmességgel a tanúságtétel és a kisugárzás terén (" narancs") is. Készen kell tehát állnia, hogy esetleg feladja
kényelmes és szépen berend ezett laká sát, s átköltözik egy másik városba, ahol
munkájára nagyobb a szükség. Ennél a döntés néI ismét figyelembe kell majd
venn ie (s a veze tőnek is) pl. a feln öve kvő gyermekek (s főleg a házastárs , ha
ez nem tag ja a Fokoláréna k) igén yeit. Ha ezeknek nehézsége lenne a költözéssei szemben , akkor maradjon eddigi helyén . De, mondja Chiara, nagy a különbség a között, aki szív e mélyén örül : " Hála Istennek, fiam nem képes kiszakadni
edd igi környezetébő l , tehát nekem sem kell költözködnöm " , s a között, aki
bense jében valóban kész .rn índenét feladni", bár neki is áldozatba kerül - de
esetleg " k ül ső csal ádi" okokból nem valósíthatja meg a feladatot.
"A házas ember, aki vállal ja , hogy a Fokoláre szabályai és szelleme szerint él , valóban közéjük tartozi k, anélkül, hogy megszúnne apa vagy anya lenni.
E llenkezőleg , családi életét a Názáreti Család folytatásakén t éli meg. Isteni értelmet ad földi küldetésének. A szorosan vett fogadalmas személyekkel valamin t
a papokkal való szorosabb kapcsolatából világosan ébred királyi papságának
tudatára.. .. S f61eg ha mind két házastárs a Fokoláre tagja, házukat kis egy-
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házzá alakítják , aho l kül őnb özö hivatású személyek telj esen Istennek szente lik
magukat."
Chiara Lub ich és társai 20- 30 év közöttí fiatalok voltak, amikor Iglno Giordanival szorosabb kapcs olatba kerültek . A megl ett ember tapaszta latát hozta
körükbe : otthonos volt a társadalmi, irodalmi és múvészi életben , nemzet közi
kapcso latok kal rendelkezett. Giordani második megtérésnek nevezte bekapcsolódását a fokolárék közé. Lélekben sok min d entől elszakadt, amit edd ig
meglehetősen fon tosna k tartott: írói hírnév, politikai szerep lés. Elmé lyült Krisztus teljesebb követésében , meggyőződött, hogy az igazi apostolk odás nem a
sz ö, hanem az életpélda erejéből táplálkozik. De ő is rengeteget ado tt a Fokolárénak. A mozga lom , valószínúleg , sokkal kevesebb területr e tudo tt volna behatoln i, ha nem állt volna mellette, nem termékenyítette volna meg Igl no példája , tanácsa, bevetése. O lett az " Egység" Központ (Centr o " Uno" ) vezetője ,
irányította a mozgalom kiadóvállalatát [Olttá Nuova), s főleg lelke lett az "Ú j
Családok Mozga lmá"-nak.
Szeretett felesége halála után, gyermekei egyetértésével, 1974. május 4-én
beköltözött a Rocca dl Papaban dolgozó fokolárék egyik, szoros értelemben
vett fogadalm asokból álló közösségébe. O lett a kis "túzhely" negyed ik tag ja.
Ot éven keresztül teljes igyekezettel élte az egyszerú közösség i életet. Szellemi fr isseségével sok örömöt szerzett a fia tallátogatóknak, péld ájával serkentette a vele együtt lakókat. 1979 kará csonya után azonban gyeng ülni kezdett.
1980. janu ár 30-án még a következő " üzenetet" mondotta : .Krlsztus az euchariszt iával kapcsol magához bennünket valam int a szenvedéssel. Az elsó a Szeretet, a második a megisten ült szeretet, amelyen keresztül továbbadhatj uk és
élhet jük az utolsó vacsora parancsát. Krisztus szenvedésével váltott meg ; a
szenvedéssel és szeretettel folytatja bennünk megváltói múköd ését. " Az uto lsó
hetekben a szenvedő szeretettel ajándékozta meg az Úr és hívta magához 1980.
április 1B-án.
1. Chiara Lublch: Ha tüzet gyújtanánk (Róma 1972); Chiara Lublch és más keresztények:
Eljük az Igét (Róma 1980). - 2. Vö. Tomka Ferenc: Chiara Lubich és a Fokol áre lelki ·
ség. - Chiara LubJch: A Fokoláre lelkiség születése és elterjedése. Mindkettő a Vi·
gll la 1986. Júliusi számában. Továbbá: Focolarlni , Szolgálat/12; Egy nap Loppianóban,
Szolgálat /25 ; Egy papj közösségi életforma születése, Szolgálat /7 0. - 3. Az egy kehelyért, Szolgálat/29.

Lelócz ky Gyula
UJJÁ ~LED A KERESZT~NY HÁZASSÁG
Marrlage Encounter - Házastársak Találkozója

A szálloda egyik előadóte rme már készen várja a résztvevőket. A falaka t
feliratok díszítik, - főképp evangéliumi idézetek a sz e r etet ről. Minde n széken
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füzet, golyóstoll. Péntek este, közel nyol c óra. Egyre többen lesznek a terem ben. Félénk bernutatko z ások, halk beszélgetés. Az é r k ező k furcsá n néznek
rám: Mit keres egy pap a házaspárok hétvé gi tanf olyamán? Magyarázkodás :
ci kkhez gyüjtök anyago t. Ismerós is akad : egy tizenkét éve végzett diá kunk,
meg egy je lenleg i kisd iákunk szüle i. Itt az idó, mindenki helyet foglal. A hallgatóság : harm incegy házaspár és egy pap. A dobogón álló asztal nál házaspár
(35-40 évesek lehetnek) és egy idós pap ül. Megkezdódik a kétnapos munka ,
melynek neve : Marr iage Encou nter - Házastársak Tal álkoz ója.

+
1952-ben egy fiatal spanyol pap, Gabriel Calvo , konferencia beszéd sorozatot állított össze házasok számára. Mindeg yik beszéd egy kérdéssel végzódött, amelyet megtárgyalt ak, megválaszoltak a házaspárok , majd saját életükre
alkalmazték a hallottakat. Késóbb Calvo atya a beszéd soroza tot egy hétvégi
lelkigyakorlat keretei közé szorltotta. Amikor 1962-ben Barcel onában huszonnyolc házaspár részvételével megtartották az els ő ilyen hétvégi lelkigyakorlatot,
megsz ületetl aMarriage Encounter mozgalom .
A Házastársak Találkozója nagyon népszerünek bizonyult: hamarosan elterjedt nemcsak Spanyo lorsz ágb an, hane m Közép- és Dél-Amerikában is, majd
gyökeret vert az Egyesül t Allamokban. 1970-ben már minden hét végén volt
egy 'ilyen kurzus New Yor kban. Csak az USA-ban ezidei9 mintegy másfélmillió
ember végezte el a tanfolyamot, s ez a szám évente kb. ölvenezerrel növekszik. Ma a hélvégeket világszerte, ötvennyolc országban tartjá k rendszeresen.
S a mozga lom már nem korlátozód ik csup án katol ikusok ra: igazi ökumenikus
szellemben tizenhárom protestáns felekezet is bekapcso lódott a munkába,
köztük az evang éli kus és refor mátus egyházak.
A hélvégre toborzó röplap tömören így foglal ja össze, mi ,is valójában a
Házastársak Találkozója (HT):
Nincs olyan jó és ideális házasság, amely ne lehetne még jobb. A HT
célja, hogy elm élyf tse és gazdagabbá tegye bármel y házaspár egymással megosztott öröm ét függe tlenül attól, hogy ifjú házasok-e vagy már hosszú éveket
töltöttek együtt. A HT alkalmat ad a házastársaknak, hogy megvizsgálják életüket, megny íljanak egymás elótt és elmondják egymásnak érzéseiket, reményeiket, csalód ásatkat . örömeiket és keservei ket. Ezt egészen nyíltan és öszlntén teszik , szemtól szemben , szívaszíwel való találkozásban azzal a személlyel, aki választottja, akivel együtt éli le egész életét.
A HT hangsúlyozza a férj és feleség érzése inek és gondo latainak kicserélését: azért tö lti a házaspár együtt a hétvé get, távol a minden napi élet ziláltságától és feszültsége itól , hogy így egészen egymásra összpont osíthassá k
figyelmüket.
A HT nem lelkigyakorlat, nem házassági klinika, de nem is pszichológiai
manipuláció, hanem egyedülálló módszer ar ra, hogy új életet vigyen a keresztény házasságba. Arra szánt 'idó, hogya házastársak kettesb en lehessenek,
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felfedez zék egymás igazi kivoltát és az egész hétvégen kettőjük viszonyát
szemlá/j ék.
Mi történik a HT-n? Egy papból és három házaspárból álló munkacsoport
vagy " team" e l őa d ás sorozatot tart. Az előad ásokat a résztvevő házaspárok egy
csoportban hallg atják, de mindenegyes előad ás után hosszabb időt kapnak
arra , hogy szobájukba visszavonul janak személyes párbeszédre. Közös megbeszélés nincsen. A hétvég sorá n az egyes házaspárok anny ira meghitt kettesben érzik magukat, hogy szinte nem is vesznek tudomást a többi jelen lev őr ől .

+

A program nagyon súrú. Két nap leforgása alatt tizenöt előadás hangzik
el, mindegyik kb. 30 perces. De az egymást követő konferenciák olyan érdekesek , hogya hallgató észre sem veszi az i d ő múlását. Színessé teszi a konferenciákat az előadás módja: A hallgatóság e lőtt ül ő három személy felvá ltva
ad elő. Egy e lőa d ó általában csa k 2-3 perc et beszél egyszerre, s aztán egy
másik veszi át tőle a szót. Az e lő a d ók gyako ri v áltoqatásával pedi-g nemcsak
a hang, de a téma szempontj a is állandóan változott. Mindegyik előadó a maga
(férj, felesé g, pap) szemp ontj ából szól a tárgykörről. l:letbevágóan érdekesek
maguk a témák is, elsős o rba n azért, mert az előadók mindegyiket egészen
őszintén, személ yes élmé nyeik , átélé sei k alapján tárgyal ják .
Az egész hétvéget nagyon alapos , egészen a legapróbb részletekig menő
előkészület e l őz i meg. Az e lő a dás ok tém asora, sőt az egyes előadások felépItése is nemzetközileg részletesen kidolgozott vázlaton alapul. Mégis , minden
előadás a személye s tanúságtétel ere jével hat.
1. A

bevezető előadás

Útmutatást ad az egész hétvégre von atkozólag. Elsősorban megtanit a párbeszédnek egy új, eredeti módszer ére, amely abból áll, hogy a házastársak
lelrják egymásnak egy tárgykör rel kapcsolatos érzéseiket szerelmeslevél formájában. Kicse réli k leveleiket, elolvassák egymás leve lét és őszintén megbeszélik az abba n elmondott akat. Fontos , hogya levélben kifejeződésre jusson az egymás iránt ér zett szer elem és gyeng édség . De ne azt Irja az illető,
amit szerinte a másik személy szere tne olvasn i, hanem egész őszintén , saját
érzéseit. A levél kicserélését kisérje egy csók vagy a szeretet valami más
kifejez ése: úgy adják és vegyék át egym ás levelét, mint értékes ajándékot.
Minden levelet kétszer kell elo lvasni ; először arra f tgyelnek, mi a levél mondanivaló ja, másodszor ped ig a levél lrójának a személyére gondolnak.
Az ír ás a hétvég legk riti kusabb pontja : azon fordu l meg a sikere. A levélben ne irodalmi remekmúvet prób áljunk alkotni , hanem érzéseinket Irjuk le
úgy, ahogya tollunkra jö n, font olgatás nélkül. Irjunk az egész rende lkezésre
álló I dő alatt, mozogjon a toll álla ndóanI Minden előadás után egyenlő hosszúságú idő volt adva a lev élírásra és a levelek megbeszélésére (általában 15-15
perc).
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További útmutatások: Vedd le a karórádat, tedd el úgy, hogy ne is lásd két
napig . Legyen ez egy Időtlen hétvég, az idő állandó sürgető szorítása nélkül.
A ..team" tagjai minden résztvevőt egyenként fognak hlvnl telefonon a következő eseményre. A hétvég során nincs se tévénézés, se rádiózás, se újságvagy könyvolvasás, se telefonálás. A házastárson kívül nincs beszélgetés másokkal, az étkezési időt kivéve. Ne terelje el semmi a házastársak figyeimét
egymásról, hogya házastársak zavartalanul élvezzék egymás je lenlétét.
A hétvég kemény munkát jelent, de megéri. Az előadók je lezték, hogy amint
telnek majd az órák, fokozatosan valami nagyszeru fog történni a házastársak
egymáshoz való viszonyában, és vasárnap este megújult házassággal térnek
majd haza.

+

Amikor először vettem részt a HT-hétvégen azt gondoltam, hogy mint pap,
csak mint kívülálló megfigyelő leszek, de mindjárt az első előadást követően
láttam , hogy cselekvő részese vagyok az eseményeknek. A HT felépítésébe
bele van dol gozva papok, apácák részvétele is, éspedig úgy, hogy kl-ki a maga
hivatása szerinti elkötelezettségét vizsgálja meg. Pap esetében a menyasszony
vagy fele ség az Egyház, lste n népe, amelyet a pap mint alte r-Christus szolgálni
hivatott. Ha az e l őad ás végén feltett és a levélben megválaszolandó kérdés
kizáró lag házasságban előforduló problémára vonatkozik, a pap vagy szerzetes egy másik kérdés t kap, amely az illető problémát a pap i, szerzetesi életre
alkalmazza. Ha pap vesz részt a hétvégen, az ő párb eszéd-partnere a vezető
pap.
2. ~rzelmek a középpontban
Azt hiszem, a HT újd onsága az az alapvető felismerés, hogy a legtöbb házasságban az érzelmek - részben vagy teljesen - el vannak fojtva , a házastársak nem beszélnek érzéseikről egymásnak . A fel nem dolgozott és ki nem
mondott é rzések egyre nőnek, burjánzanak a házastársak szívében , amíg egyszer robbanásszerúen ki nem törnek és, mint gáttörés egy falut , esetleg a házasságot egész létében fenyegetik. A HT megtanítja, hogyan nézzen az ember szembe érzéseivel, hogyan bánjon velük , hogyan hozza őket felszínre,
hogyan fejezze ki őket házastársának, végül hogyan beszéljék meg egymással
és hogyan oldják fel érzéseiket a házastársak.
Mik is az érzelmek? Spontán belső reakciők egy személyre, helyre, eseményre, körülményre, amikor akár valóságosan szembekerülünk velük , akár
csak gondolunk rájuk. I:rzéseink méiyebb belső igényeink, szükségleteink jelentkezései b ensőnkben . Nem azonosak gondolatainkkal, ítéleteinkkel. Környezetünk általá ban j obban lismeri gondolatainkat, mint érzéseinket, amelyeket
titkolni szoktunk az emberek e l ő tt , még azok elött is, akiket legjob ban szeretünk. Szégyelljü k őket. Pedig ninc s rajtuk semmi szégyellni való. Az érzések
spon tán reakciók, akaratunktól függ etlenül je lentkeznek, csak vannak, és éppen
ezért nincsen moralitásuk, - se nem jók , se nem rosszak. Jók vagy rosszak
3
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csak tetteink lesznek, ahogyan érzéseinktől hajtva, vagy azoknak ellenállva
cselekszünk.
Ha nem ismerjük egymás érzés eit, egyszerűe n nem 'ismerjük egymást. Nem
tudjuk, milyen vágyai, milyen hiányérzetei vannak a másiknak, mire lenne
szüksége, igénye , - úgy élünk egymás mellett, mint két idegen. Meg kell tanulnunk felismerni , azonosftani és elfogadni saját érzéseinket, meg kell tanulnunk megosztani őket a hozzánk legközelebb állókkal, hogy jobban tudjunk
kommunikálni egym ással. Fel nem ismert, meg nem beszélt érzelmek romboló
hatással lehetnek a kölcsönös emberi kapcsolatokra.
Ahhoz , hogy igazán megosszuk egymással érzéseinket, nem elég , hogy
csak megnevezzük őket: elevenné kell tenni őket példák révén, megmutatva :
ekkor és ekkor, ez és ez a k özös élmény alk almával Igy és igy éreztem. Ne
szépítsük, ne igazoljuk érzéseinket, ne hibáztassunk mást értük, különösen a
házastársat ne. Csak próbáljuk szavakba önteni öket, úgy ahogy jelentkeznek.
3. Tal álk ozás önmagammal
Ahhoz, hogy egy másik emberrel ősz intén, szemtől szembe tudjak találkozni,
magammal kell szembenéznem, meg kell találnom igazi önmagamat.
Csak akk or leszek képes megnyilni egy másik ember számára, ha előbb önmagam előtt megnyitom szívemet, igazi énem rejtett ajtóit.
Altalában mindenki sokkal kevesebbnek, rosszabbnak. . csúny ábbnak gondolja magát, mint amilyen valójá ban. Mivel úgy érezzük, igazi önmagunk értéktelen, csúnya, különféle álarcok viselésével próbáljuk azt rejteni mások elő l.
Néha olyan eredményesen viseljük álarcalnkat. hogy mi magunk is elhisszük,
hogy ez az igazi énünk.
Csak akkor leszünk képesek másokkal valóságos emberi kap csolatot teremteni, ha elfogadjuk, hogy igaz i önmagunk lsten csodálatos, egyedülálló
alkotása az egész világegyetemben, s ezért jó, szép és szere tetre méltó , és ha megkülönböztetjük álarcainkat valóságos é n ü n ktő l. megszabadul unk től ük,
Enélkül kapcsolataink hamisak, felszinesek maradnak, és egész életünk hazugság, látsaat-élet lesz.

előbb

4. Házasság a modern világban
Talán az teszi ma legne hezebbé a keresztény házasélet megvalósitásál,
hogyakorunk által elénk állitott házasságideál nem keresztény. A rádió, tévé ,
folyóiratok uralják mindennapi életünket, naponta alakltj ák gondolkodásunkat,
állandóan hatásuk alatt vagyunk. A környezetünkben élő emberek házassága
szlntén befolyásolja élettelfogásunkat, értékrendszerünket. HIrességek, mint
pl. filmsztárok szerelmi élete sem marad hatás nélkül.
A házasságeszmény, amit korunk elénk vetít s amelyet bizonyos fokig
mindnyájan el is fogadunk, azt hangsúlyozza, hogy legjobb, ha a házastársak
külön-külön, egymástól többé-kevésbé elszigetelt, független életet élnek. A
családon belü li munkakörök szigorúan el vannak választva . Megvan a férfi te-
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rülete, mint pl. az autó rendben tartása, a ház körüli [av ítások végzése, és más
a feleség tevékenységi köre : a háztartás, a gyerekek . A megosztás ideálisan
50-50%, s ha az egyik segit a másiknak, a " másik" adósa lesz nek i. A férj és
feleség ilyen házasságban gyakorlatilag " házas magányos ": házas agglegény
vagy házas hajadon lesz, k e ttőj ü k élete két külön világ, amelybe a másiknak
nincs bejárása. Még ha beszélnek is egymással, akár sokat is, kapcsolatuk
felszínes és üres. Bezárkóztak magányukba, s talán kedvesek, udvar iasak egymáshoz, de nem osztják meg életüket egymással. Ez megny ilvánul a szabad idő
eltöltésében is. PI. az asszony ha csak teheti , barátnőivel van, vagy klubgyülésekre megy, vagy önkéntes munkával , lázas tevékenységben tölti idejét, a férf i
pedig , mihelyt tud, kártyapartnerekhez menekül , tévénézéssel, újságo lvasással
emel falakat maga körül , barkácsolásban vagy más hobbi ban merül el.
Aligha tervezi meg valak i így h ázas élet ét. csak az idők során válik ilyenné.
A szerelem első lángolásában az ifjú pár mindent együtt szeretne tenni , szeretne minden élményt, munkát, tapasztalatot megoszteni. De a mézeshetek
múltával hűlni kezd a kapcsolat, idegesítővé kezd váln i az együttlét, lazul a
kötődés, növekszik az egyedüllét érzése, s vele a kiábrándultság is: " Nem igy
gondoltam." Egyik házastárs sem mer kinyúlni a másik felé, mert fél a visszautasítástól.
Nem szabad megfenekleni a " házas magányos" élettormájánál. Fel kell ismerni, hogy a szerelem nem szivmelegrtő, édes érzésekből áll, hanem azon
túlmenő személyes döntést jelent, s ezt a döntést naponta meg kell ismételnI.
A szerelem mellett dönteni pedig annyit jelent, mint dolgozni azon, hogy nyílt,
őszinte , gyengéd, felelősség te ljes legyek házastársam iránt, megbí zzak benne.
Ez azt is jelenti: dolgozzam egy olyan kapcsolat kialakításán, amely megláttatja, hogy mire van szüksége a másiknak. Társamnak legtöbbször időre van
szüksége; időre beszélgetéshez, amikor hallgatom és elfogadom őt. Amig ezt
az időt neki szentelem, magam is rájövök és megtapasztalom, hogy az én
legmélyebb igényem és szük ségem is a másik szeretete.
A szerelem mellett! dönt ésb ől öröm fakad. De ez nem zárja ki az érzelmi
hullámzásokat a szerelem mély megtapasztalása és a kiábrándu ltság, csalódás
között : ez a hullámzás időközönként újra meg újra megismétlődik minden házasságban.
A jó házasságért küzdeni kell , - harcolni önmagammal, de a másik féllel
is, azaz Időnként szükség van egy jó veszekedésre is, ami nem jelen t szükségképpen rossz házasságot , amint a veszekedés elmaradása sem a jó házasság
jele. Jó a veszekedés akkor, ha célja nem az, hogy bántsuk a másikat, fájdalmat okozzunk neki, vagy bűntudatot ébresszünk benne , hanem hogy erősítsük
kapcsolatunkat. Ha valami kettőnk közé kerül és elszige tel bennünket egymástól, szükség van a veszekedésre. Ez azt jelenti, hogy fontos számomra a kapcsolatunk minősége, kifejezi, hogy nem vagyunk közömbösek egymás iránt,
nemcsak elviseljük az egymás mellett élés terhét.
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De a jó veszeke désnek megvan nak a maga játékszabályai: a veszekedés
során
- kerüld a kritikát és a gúnyt, mert az személyt és kapcsolatot öl;
- kerüld a "mert te mindig", .rnert te soha" általánositást ;
- kerüld az azon való vitatkozást, ki a hibás, ez nem érdekes - a köztetek álló akadályt kell eltávolitani;
- ne távozz a szobából sértődötten , ne szakitsd félbe a vltát, hanem fejezd
be ;
- ne hozz be kettótök vltájába harmad ik személyt - az ügy csak kettő
tökre tartozik ;
- maradj fizikailag közel a másikhoz és egy-egy gyengéd érintéssel tudasd,
hogy nem a másik személye ellen harcolsz, hanem szerelmetek jobbátéte léért ;
- ne felejtsd el, hogy nem a szóban forgó ügy a fontos, vagy az, hogy neked legyen igazad, ami egyedül fontos, az kettőtök kapcsolata.
Nem szabad veszekedni, ha akár csak az egyik fél is elveszíti önuralmát.
5. KlnyúJta"1 a kezet a másik felé
Az előadások felváltva két vonalon haladnak. Az egyik sorozat a keresztény házasság ideálját ~g y e kszi k megrajzolni egészen gyakorlati szempontból ,
a másik a kölcsönös megnyilatkozás, közlés-kapcsolat technikáját tanitja . (gy
mig az előző előadás inkább az első sorozat része, a rá következő a levélirás
és szóbeli megbeszélés párbeszéd -módszerét tárgyalja meg részletesen. Helyszúke miatt itt csak három gondolatot szeretnénk kiemelni.

a) Ha a házastárs közöl magáról valamit, arra a másik fél háromféleképpen
reagálhat : elutasítással, elviseléssel vagy elfogadással. Az elutasítás lehet
nyílt vagy burkolt, - az eredmény mindkét esetben ugyanaz: a visszautasított
fél megsebzett , visszahúzódik, elszigetelődik . I:ppen ezért sosem szabad közlésre visszautasítással válaszolnunk. A türelmes elv iselés a kölcsönös közlés
leggyakoribb szrntje. Már jobb, rnint a visszautasítás, de nem elégséges. Nem
elég azért, mert felszínes: megakad a panasznál , nem veszi észre a panaszkodó személyét, s még a panaszt is csak értelmileg fogja fel , nem jut el a
szívig. Az Igazi elfogadás a szív mélyére fogadja a panaszkodót, mintegy azt
mondva neki : " Ismerlek és szeretlek itt és most , úgy ahogy vagy". Befogadja
és átöle li a másiikat minden ítélet és kritizálás nélkül. Ez az elfogadás, az
őszinte szándék , hogyeltávolítsa a panasz okát, a szerelem fellángolásához
vezet, mély lelki· egységet teremt, az egymáshoz tartozás megtapasztalását,
azt, hogy a házastársak egyet/ennek, különl egesnek és fontosnak érzik magukat egymás számára.
b) Tudvalevő , hogy a nem-szóbeli közlés gyakran többet fejez ki, mint
amennyire arról az Wetőnek tudomása van és mint amennyit el akar mondani
magáról. Vegyük észre ezeket a néma, de beszédes jeleket. A hosszú hallga-
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tás pl. belső ellenállást rnutat, féle lmet, bizalomhiányt ahhoz , hogy ami az
iIIew ben végbemegy, azt elmondja . Ha vala ki kerüli a másik szem ét, azzal azt
árulja el, hogy nehéz neki a dologról beszé lni, zavarban van és szégyelli magát. Húzódozásával attól, hogya másik megérin tse , az ill e t ő azt mondja el,
hogy nem tudj a, hogyan öntse szavakba érze lme it. De nem-szóbel i közlés meg
is könnyitheti a párbeszédet. Egy ér int éssel pl. kife jezhetjük : "Jó, hogy beszélsz magadról, szere tlek ", Hasonló tart alma van a bátor ít ó moso lynak is.
c) Vannak a házaséletnek fontos terül etei, amelyekrő l a házastársak sohasem beszélnek egymással. Ilyenek lehet nek pl. a pénz, a jövőjük , az anyósapós problémák. Nem esik szó e témák ról , mert egyrészt az egy ik fél sem
tudja, hogyan nyúl jon a kérdéshez, másrészt úgy érzik, veszekedésre kerülne
so r és fájdalmat okoznának egym ásnak. Pedig nagyon fontos ezeket a problémákat átbeszé lni, mert mindkét félnek mély érzése i vannak azokkal kapcsolatban, me lyek be l ső igényeket fejeznek ki. Ha nem kerül szó róluk , a házastársak sosem ismer ik meg egym ásnak eze ket az -igényeit, azaz nem ismerik
egymást.
Segltségül a vezető házaspár két példát adot t. Korábbi párbeszédeiket
mondták el a hallgatóságnak: felolvastá k a témáról egymásnak Irt level üket
és elmondlák, hogyan folyt le dialógusuk. Az egy ik téma : hogyan érzett mind két fél azután , amikor egyszer a fér j szexuál is közeledését a feleség visszautasította. A m ásik : mit éreznek a házast ársak, amikor arr a gondolnak, hogy
a másik hirtelen meghalhat.
6. Megh all gatni egym ást : a j6 kapcsolat kulcsa
Az evangéliumok tanúsítják, hogy Jézus ls küszködött a tapasztalatta l : tanítványa i nem figy el tek rá, nem hallg att ák meg . Ezért mond la el a mag vetőrő l
szóló példabeszédet. De amint termékeny talajnak kell lennünk lsten szava
számára . úgy annak keli lennünk azok számára is, a k~ke t szeretünk. Elsősor
ban amiatt kell tanulnunk az odafigye lés müvészetét, mert évek sor án mindnyájan kif ejlesztünk magun kb an rossz szo kásokat, ame lyekkel a másik szavát
mintegy kirekesztjük magunkból. Ilyen rossz szokások pl. a fö lényes , lenéző
hallgatás (nem veszi komolyan, amit a másik mond ), - vagy enne k az elien kezője , a magát kisebbrendünek te ki n t ő ember hallgatása (azért nem f igye l,
mert " az ő véleménye úgy sem számit") , aztán a " n eve l ő" magatart ása, aki
mindig és mindenkit oktatni próbál (a másik szava iban csa k a hibát keres i),
a .rnent ö angyal "-é (a mego ldás közös keresése hel yett örö k jó kedwel akar ja
a fe lhőket eloszlatni) .
Próbál juk egész sz ívünk kel hallgatni a másikat, úgy hogy a beszé lő érezze :
figyelnek rá, és amit mond , fontos a hallgató számára. Túl kell j ut nunk a szavakon, az elm ondott tényeken , hogy felfedezzük, mi van a másik ember
szivében . Ezért ne csak passziv befogad6i legyünk a szavaknak, hanem a
párbeszéd tevékeny részesei.

37

7. A házasság lsten tervében
Láttuk korábban a világ elképzelését a házasságr61. Állítsuk szembe ezzel
a képpel most lsten gondolatát és tervét két ember életének halálig sz616
egybefon6dásár61. Mit mond a házasságr61 a Szentírás? "Ezért hagyja el az
ember apját és anyját , feleségéhez csatlakozik, és a kettő testben egy lesz . . .
Mindke tten mezítelenek voltak, de nem éreztek szégyent egymás előtt " (Ter
2,24-25). " Elhagyja apját és anyját": a házassági kapocs szentebb még a sz űlő
és gyermek egymáshoz val6 viszonyánál is, mélyebb, teljesebb, átfog6bb annál. Az " egy test " kife jezés a házastárs feltétel és fenntartás nélküli elfogadását és szerete tét jelenti. A . rnezttelenek voltak" szavak az egyén - álarcok
és féle lmek nélk üli - megnyilatkozásának és odaadásának szükségességére
utalnak.
A Szenti rás ált al elénk állí tott házasság-eszmény nem szimblózlst jelent,
amelyben a házastársak személyisége mintegy felsziv6dik , hanem két ember közösség ét, s e közösségben való személlyé válását a szerelemben. Az
igazi szerelem felszabadít : a másik ember szerelme és megbecsülése növeli
az egyén őnmagába vetett hitét és önmaga Igazi értékének fe lIsmeréséhez,
annak állandó megtapasztalásához vezet.
Miután az előadók Ismét összefoglalták a vil ág által felajánlott házassági
kapcsolat jellemző vonásait és megmutatták, hogyan ösztökél minket a bennünk jelenlevő "vil ág " ilyenfajta kapcsolat kialakításá ra, felvázolták az lsten
által elképzelt házassági viszony sajátos jegye it :
- házastársad legyen állandóan jelen a tud atodban;
- add magadat 100%-osan ;
- tek intsd házastársad irántad való szerelmét életed legnagyobb kincsének;
- figyel j a másikra, hallgasd meg úgy, hogy érezze : érdekel az, amit mond ;
- közöld magadat vele mély bizalommal és nyíJtsággal;
- ne rejtsd, hanem mutasd kl a törődést és gyengédséget házastársad
felé;
- házastársadnak emlftsd gyakran a jótulajdonságait, hadd tudja : észreveszed és értékeled azokat .
A keresztény házasságban a házastárs életének legfőbb gondja a férjéhez
ill. feleségéhez való viszonya . A foglalkozásuk, munkahelyük által megkívánt
munka ne nő jön bálvánnyá k e ttő j ü k köz ött. Legyen gondjuk arra , hogy minden
egyes nap tölt senek valamennyi id ő t egymással csak azért, hogy beszélgessenek. Kettőjük viszonya javításán, elmélyítésén álland6an dolgozzanak. Újra
meg újra kell választaniuk: a világ vagy lsten házasságideálja szar int alakítsák-e életüke!. A házastársak szerelmük által Istent teszik jelenlevövé egymás
és környezetük számára. Isten maga a szeretet : az emberi szerete t-szerelem
az isteni szeretet tükröződése. Emberek, akik szeretik egymást , magának Istennek az életét éli k: a szeretet Istenhez teszi hasonlóvá öket.
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8. A párbeszéd kockázatot Jelent és bizalomra épül
Mindnyájan félünk attól, hogy megmutassuk igazi önmagunkat, kifejezzük
valóságos érzéseinket. Csak add ig érzem magamat biztonságban, amfg titokban tartom, amit érzek. Kinyilvánftani magamat annyi, mint másnak a kezébe
helyezni magamat, s nem tudom, mi lesz a következménye. Ez a kockázat.
De képes leszek, hogy épp e kockázat vállalásával valljam meg szerelmemet.
Közölni magunkat annyi, mint elmondani : ki vagyok most, mit érzek a szivem mélyén. Tehát az önközléssel nem a múlt búneit gyónjuk meg, hanem a
jelen érzéseket juttatjuk kifejezésre. A múlt búnei csak Istenre és a gyóntató
papra tartoznak. Es nem ls tapintatlanság ról vagy éppen kegyetlenség ről van
szó: nem arról, hogy alaposan megmondjunk minden rosszat, negatívumot,
amit időnként házastársunkról gondolunk: nem a házastársról, hanem mi magunkról kell beszélnünk, a bennünk rejtózó, gyakran mélyen eltemetett érzésekről.

A vezetó házaspár Ismét saját életéből vett két dialógus-példával zárta elő
adását. A férj elmondta, hogy mindig nehezére esett beszélni feleségének
pénzügyekröl, és fel sem hozta ezt a problémát felesége előtt, mert félt, hogy
ellenezni fog egyes kiadásokat. Számára az önkinyilatkoztatás legbátrabb lépése az volt, amikor lefrta félelmeit egy szerelmes levélben feleségének és
alaposan megbeszélték a dolgot. Az asszony arról számolt be, mennyire bántotta férje szabad idejének minden perce, amit nem ővele töltött. Féltékeny volt
mindenre és mindenkire, ami és aki elvette tőle és lefoglalta férjét. Ugyanakkor szégyellte is magát és búntudatot érzett e féltékenység miatt, mert azt
gondolta, hogy ez önzés az ő részéről. Ezt a féltékenységet is egy dialógus
oldotta fel: férje egyrészt igyekezett attól kezdve több 'i d ő t tölteni vele, másrészt biztosította öt osztatlan szerelméről.
9. Hazavinni a párbeszédet
A következő előadás azt hangsúlyozta, hogy minden házaspár számára ez
a két nap több egy kellemesen együtt töltött hétvégnél. Valami új kezdődik
kettőjük viszonyában, s ezt a napi párbeszéd teremti meg. A párbeszédtechnikát, amit itt a hétvége során megtanultak, mindennapos gyakorlattá kell tenniük.
Kettőjük állandóan megújuló és elmélyülő kapcsolata érdekében érdemes
vállalni ezt a fáradságot. Nem vesz több időt igénybe, mint napi húsz percet.
E párbeszéd felszfnre hozza mindazt a szépséget, ami jelen van a házastársban, de a másik még nem ismeri.
Néhány jótanács betartásával a napi párbeszédet gyümölcsözőbbé tehetjük:
- fontos a megfelelő Időpont megválasztása (általában a vacsora utáni
nyugodt óra bizonyul a legalkalmasabbnak);
- a párbeszéd előtt egy rövid ima elúzi a zavaró gondolatokat és biztositja lst en jelenlétét a dia lógusban;
tíz perce t szenteljünk a levélfrásnak, tíz percet a megbeszélésnek ;
az i d ő ko rlátozása segftl, hogya lényegre összpontositsunk (egy fontosabb tém áról tö bb estén át is dialogizálhatu nk) ;
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ne ligen próbáljunk levélfrás nélkül párbeszédet kezdeni, legtöbbször
nem fog sikerülni;
legfontosabb a párbeszédben a másik ember személye, a párbeszéd
tárgya másodlagos;
a párbeszéd végén válasszunk témát a másnapi dialógushoz és azt fogalmazzuk meg kérdés formájában .

10. A kánai

menyegző

Szombat este 9,10. A nap utolsó előadása, - egészen más, rnlnt a többi.
Rövid bevezető után az egyik előadó felolvassa a kánai menyegző történetét
a Szentfrásból. Az evangéliumi szakasz megad ja a keretet ehhez a " másfajta"
összejövetelhez : tudatosítja, hogy minden keresztény házasságban jelen van
Jézus és IOdesanyja , és minden szükségben készek segíteni.
Ezt követőleg arra kérik a hallgatóságot, hogy aki kívánja , mond ja el, mit
jelentett számára a hétvége ezidáig . A jelenlevők több mint fele válaszol. Egy
férj : Most jöttem rá, hogy edd ig nem is ismertem a feleségemet. Másik: Most
megyek nyugdíjba ; a hétvége segít, hogy felfedezzem a sok keserűsége t és
bizonytalanságot, ami bennem van ezzel kapcsolatban és feleségemmel együtt
szembenézzünk vele. Egy feleség : Szinte most először került szóba közöttünk
a nemi élet. Férj: Megtanultam beszélni magamról , amire azelőtt sohasem
voltam képes . Feleség : lOvek óla az üzletnek, pénznek, anyagi dolgoknak voltunk rabjai ; úgy érzem , most szabadabbak lettünk.
A hozzászólások után a hosszú, éjszakába nyúló dialógus-sorozat előkészf
tése következett. Az előadók felszólftották a résztvevőket : az elköve tkező néhány órát valamennyien használ ják arra, hogy minél több eddig titkolt, rejtett
érzést megbeszéljenek egymással. Elmondták, hogy ezekben az órákban
szerte az országban nagyon sokan imádkoznak a különböző városokban folyó
HT résztvevőiért . Az i tteni hétvéget vezető csoport ,is összejön imádkozni a
dialógusok sikeréért.
11. A házasság szentsége és annak kegyelmei
A menyasszony és vőlegény egymásnak szolgáltatják ki a szentséget, a pap
csak mint az Egyház tanúja van jelen; de a menyasszony és a vőlegény a
szentség papjai egymás számára az esküvő órájában és attól kezdve egész
életükön át. Sót, Krisztus által egyesítve, ők maguk lesznek szentséggé, Krisztus és az Egyház egységének látható jeiévé. Ezt az egységet kell megvalósftan luk kettőjük életében a feltétel nélküli szeretettel. Ezért a keresztény házasoknak a legfőbb gondja egymás iránti szerelmük. Szerelmükkel kell megmutatniuk a világnak, hogyan szeret az lsten. Minden , amIvel szerelmüket egymásnak kifejezik, a szenvedély és nemiség minden megnyilvánulása is, szent
cselekmény, amely megszenlelI őket. Az Egyház nem épület: mi vagyunk az
Egyház, lsten nagy családja. S abban minden egyes keresztény család egyegy " kis Egyházu.
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A keresztény házaso kb an m üköd ö szentségnek gyógyító ereje is van. Ha
egyiküket fájda lom , bántalom éri, a ke tt ő j ük be n jele nle vő szentség nek kell
gyógyítan í azt. Itt lép be a dialógus : ebben a jól bevált módszerben, a párbeszédben nyilvánul meg és mű köd i k a házasság szentségé nek gyógyító ereje.
Az i rás is, a párbeszéd is kegyelem mel megá ldo tt idő : kül önle ges módon je len
van benne Jézus .
A vasárnap regge li szép elmélked és után az egyik előa d ó közli a hallgatósággal , hogy mos t ér keztünk el a hétvég csúcspontjához, a ..90-90" dialógu shoz. A következő szerelmes levél ir ásához 90 percet kap mindenki, és utána
90 percen át beszél je meg a házaspár k e ttőjük levelének tartaim át. Az elő adók
azt ls elmondják , hog y minden itt jelen levó házaspárt mag áénak fogadott egy
másik házaspár, amelyik már egyszer rég ebben elvégezte a HT hétvégét, s ők
ezt a három órát vég igimádkozz ák a ráj uk bizottak ..90-90" párbeszédének jó
eredményéért. A kö ve t kező három órában tehát mond ják el mit jelen tenek ők
egymás számára. Használják ki enn ek az 'i d ő n e k kegyelmét! Nyi ljanak meg
egymásnak, ahogy még sosem tették eg ész házaséletük során. Az egész
hétvég ezt a szerelmes levelet és párbeszédet kész ite tte e l ő: adjanak bele
mindent. Eszre sem fogj ák venn i, olyan gyo rsan elsz alad majd az idé.
Meghatódva láttam három órával k é s őbb a so k megs zépül t, bo ldogságtól
és csendes örömtől sugárzó arco t. S ekko r még egy meglepetés következett :
minden házaspár kapott egy levelet , melyet az ők e t gondjaikba, imáik ba foglal6 házaspár nekik személyesen irt és amelyben kifejezték öröm üket a gon djaikra bizott pár házaséletének megú julása rnlatt,
12. Házassági lelkiség
Közvetlenül a HT hétvég ének az élmé nye után néhány héti g minden házaspár lelkesen, őszin tén és sikerrel dolgozik házaséletük mi nőségének javitásán.
De a rég i megszok ások, a " vilá g" szer lnn házasság b e i d e gződ ö tt gyako rla ta
mélyen ül az ember szivében, és egy id ő után, amikor az első lelkesedés lankad, a régi szokások visszasz ivárog nak a pár életé be. S itt k ezdődi k a kemény
feladat : hogyan alak it hat ja a házaspár hosszú távon életét a HT hétvé gen
hallott elvek alapján?
Jö jjenek rá a házaso k és fogadj ák el, hogya házastársu k iránt' b e n ső s é g e s
viszonya legfontosabb do log ker esztén y s emberi életükben. Minden más kapcsolat az után következik, beleértve még a saját gyermekeik i ránti szer etetet
is. Ha bármi más megelőz i fontosság ban a házastárs i kapcsolatot, az csa k
pótlék, valamiféle "vigaszdíj " . Ha a házastársak közö tti szeretet-kapcsolat a
legfon tosabb m indkettőjük számára, akkor minden más szeret et-kapcsolat is
egészséges, emberi, meleg kötelék lesz, minden más ember felé megtalálják
a helyes szeretet megfelelő kifejezését. Ezt a helyes értékrendet nevezhe tj ük
a házassági lelki ség alapjának, és ennek formálásán, tökéletesitésén kell a
házastársak nak álla ndóan fáradozni ok.
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A házassá g szentség ének és a szentség m ű k öd é s éne k helyes megé rtése
gyökeres változásokat követel a házaspár mindennapi éle té ben. PI. a férj számára a felesége fon tosabb kell, ho gy legy en, min t hivatásbeli munkakö re ; a
fe leségnek a férjével töltött ,id ő fon tosabb legyen , mi nt az, hogy szemernyi
por se legyen a lakásban. Próbálják beosztani tevékenységei ket úgy , hogy
amit csak lehet, együtt tegyenek a házon belül és kivül. PI. az autómosást, bevásárlás t stb . lehet együtt is végezn i. Az előadó férj elm ondta, hogy bár már
azelőtt is tan ítottak mindketten hittant a plébánián , de kül ö n-k ülőn, a HT elvégzésé t követően azt kérték pl ébánosuktól. hogy a j ö vő b e n együtt, mlnt házaspár, tanithassák ugyanazt az osztályt.
A földi élet nem c élba ér és. hanem utazás: állandóan úton vagyunk, mi ndig
változunk. Semm i sem állandó, s így emberi kapcs olataink mlnősé ge is alá
van vetve a változás törvényének. De ez egyúttal azt i s jelenti, hogy mindig
lehet javi tani. Ha egy házaspár észreveszi, hogy lazul a kapocs k e ttőj ük között, szeretetük hev e csökken , vagy kevesebb i d ő t töltenek együtt, azt ne tekintsék tragéd iának : mindig lehet javítani. A házasság szentségének bennük
működő kegyelme mindig megadja az erőt az új rakezdéshez, felbuzduláshoz.
A napl dialógus nagy segf!ség ebben : egyrészt tudatosítja a problémákat,
másrészt gyógyitólag hat a felmerülő bajok ra, nehézségekre.
13. Apostoll házaspár
Az utolsó te ljes . előadást két röv id ismertetés előzte meg : Az egyik pénzszól t : lehet óséqeik sze rint vállal ják a résztvevők a hétvég költségeit.
A másik rövid e l őad á s arra báto ri tott , hogy hazatérve minél nagy obb körben
mondja el mindenki. menn yit jel entett számár a a hétvég, és buzd ítson másokat
részvétel re a HT hétvégen.
A záró előadás tárgya a házaspárok apostoli fele lőss ége volt. A hét végen
nagy kegyelmet kapott minden résztvevő, de azt nem szabad véka alá rejten i,
csa k magu knak meg tartani. A nagy ajándék kötelez: az itt megújult szerelmetszeretet et, mint é g ő gyertyalángot, tovább ke ll adni másoknak. Ha már a kereszts ég és bérm álás is apostoli fe ladatokat ró a keresztényre, a házassá g
szentsége a házaspárnak ad apostoli küldetést. A hivek általános paps ága révén a házasp árnak missziós feladatai vannak úgy, hogy életükkel, sze relmükkel tegyenek tanú ságot a szeretet Istene mellett, de azáltal is, hog y cselekvően vegyé k ki részüket az Egyh áz evangelizációs munkájából. Sok a házaspárok fe ladata, - a plébániákon a munkalehetöségek széles skálája várja a
j el e n t k e z ő t. Ha mind enki vállal valami részt a sokré tű feladatok ból, közösen
megváltoztathatju k a világot : erre h iv bennünket Jézus és ehhez a munkáho z
ad ja állandóan keg yelmét.
ü gyek ről

+

A hétvég méltó befejezése a szentm íse. Mindenki az oltárra helyezte a két
nap munkáját: tele irt füzetét. A j el e n l evő k nagy kört alkottak az oltár kör ül.
Aldozás után minden fér j és feleség egymás felé for dult, megfogták egymás
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kezét és minden házaspár megúj ította házassági ígéretét " holtomiglan holtodiglan " , előbb a férf iak, aztán a nő k . A szentm ise után örö mte li búc súval hagyta el mindenki a termel, a vezető csoport minden tagja megö lelt minden egyes
résztvevőt. S a kijáratnál még egy utolsó meglepetés : sok házaspárt már a
gyermekeik vártak odak inn , a rájuk vigyázó családok elhozt ák óket. De majdnem minden házaspár is eljött, aki imára magáénak fogadott egy-egy párt a
résztvevók közül. Gratuláltak a gondjaikba fogadott házaspárnak a hétvég sikeres elvégzéséhez. Ezzel a figyelm es búcsúz ással zárult a két szép, gazdag,
tartalmas nap.

Siegfried Muhrer
LAIKUS , LIOGY AZ , AMI VAGYI
A világi hívek elhlvat otlságár61

Amik or a "v ilág iak lelk iségének " té májával fog lalkoztam, akko r vált tudatossá bennem , hogy a közép-európai keresztény laikusok mennyire messze
vannak attól a lelk i s égtől , amelyet a Szentírás és a II. Vati káni Zsinat rájuk
vonatkozólag tanít. Az Európa szívében levő országokr a még most is rányomja
bélyegét a jozefinizmus "szolgáltató egyháza" . Hogy mil yen lesz ezeknek az
országoknak a jövője, az erősen attól függ , hogy mennyire vagyunk képesek
felébreszteni bennük azt a pótolhatatl an öntudatot , amelyet az a hivatás és
méltóság ad nekik, hogy lsten népéh ez tart oznak. mint Krisztus Tit okzatos
Test ének egy-egy sejtje. Rájuk is vonatkozik Angelus Siles ius (1624-1677)
írása: " Mi ndenki előtt ott lebeg a megvalósítandó kép, míg ezt val óra nem
vált ja, lelke meg nem nyugszik."
Ha a világiak e lőtt ismertebb volna a .Jaos" görög szó érte lme, amelybő l
a laikus szó származik , és amely kife jezi azt a méltóságot. amit az ó egyházon
belüli küldetésük jelent a világ üdvösségének szolgálat ában, akko r kevesebb
volna az elégedetlenség lelkükben és a feszül tség papok és világiak között.
A következőkben a világiak lelkiségére vonatkozó gondol ataimat a megkeresztelt és megbérmált emberek hármas hivatására szeretném ko rlátozni.
Mivel a világ iak általános papságáró l már elég sok cikk jelent meg, azért a
továbbiakban néhány gyakorlati dologgal szeretném megvilág itani, hogy mit
jelent annak a lelkisége számomra , a csal ádomban , hiva tásomban, az egyházon
belül és általában a világban. Legfeljebb a laikusok pr6fét ai és királyi elhivatottságához fúznék néhány sz6t a Szentf rás alapján , mert e két területen elég
gyér mind a teol6glai, mind a hivatalos tan beli magyarázat.
A l aik u s e lnev e z é s megtisztelő a klerikuso k sz á m á r a I s , - Amikor a "laikus" kifejezést használom, akkor egyszerúen a
megkeresztelt, megbérm ált, Krisztusban hívő ker esztények ról, az egyház tag-
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jairól, az lsten népéről szólok. Sajnos a laikus kifejezéshez Idők folyamán valami lekicsinylő mellékíz tapadt. Eredetileg ennek a szónak meg tisztelő jelentése volt, amire a papok és a szerzetesek is büszkék lehetnek. Ugyanis rnlndenek előtt ők is "Isten népe", .Jaos theou", ahogy Szent Péter írja (1Pét2,10),
és csak másod ik helyen - jóllehet ez is lényegükhöz tartozik - klerikusok
(papok), illetve szerzetesek. 1 Erre emlékeztet Szent Agoston szava: "Ha félelemmel gondolok arra, ami értetek vagyok, vigasztal az, amiben egyek vagyunk.
Ertetek vagyok püspök, veletek keresztény (vobis epi scopus, vobiscum christianus)."
A .Jalkus" kifejezésre még is szükség van, amikor meg akarjuk különböztetni a híveknek azt a részét , akik nem tartoznak a papokhoz, illetve a szerzetesekhez. A hivatalos zsinati nyelv is használja ezt a kifejezést a "Lumen
Gentium " konstitúció 31. pontjában, bár nem ontológiai, hanem tipológiai értelemben . Karl Rahner és Urs von Balthasar szerint a "laikus állapot" - bizonyos értelemben, jóllehet nem mindig - a " fő állapot" , mert őket szolgálja
a " hivatali papság " és azok is, akik az evangéliumi tanácsok szerint élnek. Urs
von Balthasar szerint " az evangéliumi tanácsok szellemében élők feladata,
hogy imádkozzanak és áldozatot hozzanak a " laikusok" tökéletesedéséért, az
egyházi tisztség pedig arra kötelez, hogya hitre nevelje és ebben megőrizze
a híveket. "2 Ehhez fúzzük hozzá fohászunkat: jussanak szavai minden fülbe
és váljanak valósággá!
B ú c s ú a k é t ú t e I m é I e t t ő I . - ~vszázadokon keresztül azt hirdettük az egyházban, hogy az örök üdvösséghez két út vezet. A régi felfogás
úgy magyarázta a Máté 19,16-22 szakaszt, hogy az Evangélium két utat mutat
az üdvösség elérésére, amelyek közül választhatunk : a "tökéletesség útjá"-t
(a papok, a szerzetesek és néhány kiválasztott számára) és a parancsolatok
puszta megtartásának az útját (a többi keresztény számára, akik megelégszenek azzal, hogy éppen elkerüljék a poklot). Ennek a felfogásnak a II. Vat ikáni
Zsinat végérvényesen véget vetett.3 A " két út elmélet" éppúgy talajt adott a
minimalista kereszténységnek, mint egyéb tévedéseknek. Túl nagy különbséget tettek a tanító és a tanítást befogadó egyház között; ez utóbbiakra a rnlszsziós feladat és az Ige hirdetése alig-alig vonatkozott. A laikusokra általában
a világi szolgálatokat bízták, míg a lelkiség előmozdítása az egyházon belül
csupán a papok és a szerzetesek feladata volt. Bár a Zsinat a la ikusok egy ik
jellemzőjeként említi, hogy a világban élnek (indolis saecularis, LG 31), a Némel Püspöki Karnak a legközelebbi Püspöki Szinódust előkészítő tanulmánya
mégis óv attól , hogy a laikusok világi jellegét túlzotlan kihangsúlyozzák. Ugyanis könnyen tévedésekhez vezethet, ha túlságosan leegyszerúsítjük a világ iakat
és a tisztségviselőket megkülönböztető sajátosságokat.
M 'i e I ő I t a k ü I ö n b ö z ő s é g e k e I n é z n é n k, v i z s g á I j u k a
k ö z ö s a I a p o t , - Amikor mint megkereszteli és a Szentlélek által megjelölt " laikus önludatom" mottóját keresem, önkéntelenül egy német egyházi
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ének szövege jut eszembe: " Örvendjetek, lsten népe vagyunk , kegyelme választ ott ki bennünket ..." (Gotteslob 646/1)
Örömünknek fó oka, hogy a választott néphez tartozunk, Jézus Krisztussal
együtt arra hivatottak, hogy az egész emberiség számára áldást és üdvössége t
hozzunk. Ehhez a néphez tartoznak mindazok, akik elóttünk járta k a hitben
és most haláluk után még a tisztulás helyén vannak , vagy már a mennyei Jeruzsálem lakói. De örvendezhetünk annak a biztonság nak is, amely az els ő
pápa ajkáról szól minden .Jaikus't-hoz: "T i azonban választo tt nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagy tok, hogy annak
dicsóségét hird essétek, aki a sötétségból meghívott benneteket csodálatos világosságára. Ti valamikor nem voltatok nép (ou laos) , most pedig lsten népe
vagytok (Iaos theou)" (1Pét 2,5.9-10).
Mielótt a megkülönböztetéseket keresnénk, vizsgáljuk el ősz ör a k özös öntudatot. Mi mind nyájan lsten népe vagyunk , Krisztus testének tagjai. Senki
sem önmaga számára választatott, hanem sokkal inkább arra, hogy Krisztus
testé t építs e és bele kapcsolódjé k a krjsztusl küldetésbe a világ üdvéért (vö.
1Kor 12).
A v ,j I á g i a k i s I s t e n s z ó I ó m u n k á s a i. - A ke resztség és a
bérm álás által Kriszt ushoz tart ozunk , ezt a Szentírás több hasonlatban kifejezi. Elő kövek vagyunk, hogy a lelki házat közösen építsük. Nemcsak a papok
és a szerzetesek (amint több imaszövegben is olvashatjuk) , hanem mi mindannyian Krisztu s szólójének munkásai vagyunk, akik nem ácsoroghatnak tétlenül. Sz ő l ő vessz ő k vagyunk, Krisztus a sz ölötö, s elszáradunk ha nem eleven
vele a kapcsolatun k. A föl d sója vagyunk, hogy megóvjuk a roml ástól; a világ
vilá gossága, akiknek jótettei által dicsóíthetik mások a mennye i Atyát. A juhok
akla vagyunk, amelynek Krisztus a kapuja, és a Jó Pásztor nyája. Az lsten
szán tóföl djének veteménye, lsten szent temploma, az ó csodálatos építménye,
amelyben benne lakik egész családja, benne lakik a Szentlélek; a Bárány jegyesei, Krisztus T'itokzatos Testének tagjai.
Sok hívó gyakran végigelmélkedi a papság rnlsztérlurnát, ugyanakkor világi
hivatásának, keres zté nységének miszt ikus mélysége ismeretlen marad elótte.
Szent Pál ehhez két képet választ. Egyik Krisztus titokzatos testére vonatkozik
(1Kor 12,12-30; 10,17; 6,15; Róm 12,4k; Ef 4,25; 4,4-6; Kol 3,15). Ezt kiegészíti
a másik kép, amely az lsten népér e vonatkozik, és kihangsúlyozza annak történelmiségét. Mind a két kép megérdemli, hogya prédikáció és hitoktatás
alkal mával mélyen a szívekbe, a lelkekbe véssük . Ha mindenki megél i az Isten népe titokzatos testének nagy titkát, - ahol a tagok egymásra utaltak, és
Krisztus a fó, aki mindent összefoglal és irányít, - akkor sok, a mai egyházban felm erüló vita elveszti élét (Ef 4,10; Kol 1,15-20).
Jó példákat sorol fel ezzel kapcsolatban a Német Püspöki Kar .Linearnenta "
c. állásfoglalása, az 1987-r e ter vezett római Püspöki Szinódus számára. Ebben
Ilyen címszavak merülnek fel: Hivatali egyház és hívek egyháza; Az alulról és
fel ülról épüló egyház szembe állítása ; A versengésnek és az 'illetékességnek
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nem szerencsésen felvetett kérdése stb. Ugyanígy d ö n tő n e k kiáltják kl a nők
papságának kérdését is, hogy mit is tart az egyházi álláspont a nők egyenjogúságáról. Ez a kérdés persze más értékrend be tartozik, amikor az összes
megkereszteltek újabban kialakult királyi, pap i és prófétai elhivatottságának
tudatában, illetve Szűz Máriának, mint az egyház ősképének szemszögéből
vizsgáljuk , vagy ped ig az osztályharc kategóriájából nézve tekintjük.
S z e m é I yes é s h 'i vat a los m e g h r v á s. - Krisztus papság ának
hármas jelleg ét különböztetjük meg : a papi , a prófétai és királyi (pásztori).
Ebben , a vele való egység révén, minden keresztény személy szer int részesedik , mig a hierarchia tag ja i a szentelés által a nyilvános tekintély szint jén kapnak felha talmazást lsten népe körében. Yves Congar hangsúlyozza, hogy "Krisztusnak a kir álynak. papn ak és prófétának lelki leg és személy szerint mind eleven tagjai vagyunk , de egyesek - mindnyá junk javára - a testen belül arra
rende ltettek és arra vannak kiválasztva, hogy mint a látható intézmény hivatalv iselő i a kiny ilatko ztatást és Krisztus megváltói művét közvetftsék . .. Hasonló
megkülönböztetés áll a küldetés területén is. Ez a megkülönböztetés derít
fényt sok prob lémára, ami a vil ágiak apostolkodása keretében felmerül. Mint
a keresztény é let általában , úgy a küldetés is azonos a célkitűzést és tárgyat
ill ető e n. de nem az ezeket fedő cimek alapján ."5
I. A laikusok "papi" hivatása
"A lai kus állapotnak a mal értelmezése meghaladja az általános papság
foga lmát. Krisztus és az egyház feladatában ugyanis háromféleképpen részesedh etnek. Bár ez a hármas feladat szorosan összefügg egymással , mégis
mind ig meg kell különböztetn i őket. "6
Feltett em magamnak a kérdést, hogy mit jelent, illetve mit jelenthet számomra gyakorlat'lag a részesedés ebben a hármas feladatban? Nézetem szerint még nem alakult ki a világ iak között az a lelkiség, amely erre a hármas
elhivatott ságra épülne . A világi ugyan is a " pap " szó hallatára rendszerint csupán egy felszentelt és hivatalosan megbizott " papi személyt" tud elképzelni,
a .pr öí ét án " egy j ö ve n d ő m o n d ót , vagy látnokot ért, és a " király" , illetve a
" pásztor" szerepébe pedig egyáltalán nem tudja beleélni magát.
Nekem a hivek papság ával kapcso latban a következő kifejezések a lényegesek: felajánlás , helyettesítés és közvetftés, közbenjárás, anyaság és apaság
a hitben , egyesülés az euchar iszt ikus cselekménnyel. megbékélés és a béke
szolgálata, áldás, és a család-egyház megvalósltása. A felsoroltak nagyrészét
vona tkoztathatjuk a prófétai hivatásra is.
A keresztények papi felad atának megvalós ításánál számomra döntök Szent
Pálna k a kol osszai hívekhez irt sorai: " Akár mondtok, akár tesztek valamit,
tegyetek mi n d e nt Urunk Kr isztus nevében , igyadjatok
h á I á t általa Istennek, az Atyának" (Kol 3,17). Eszerint a leghétköznapibb,
legvilágiasabb tette ink is papi dimenziót nyerhetnek . Szent Pál idézett szavai
minde n keresztényt hálás biztonságtudattal tölthetnek el, mert rnlnden , még
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a földi valóságok területére tartozó tette is (GS 36) - amenny iben nem ütköz ik
kimondottan lsten törvényébe -, lényeg ileg hozzásegít, hogy minden lsten
akarata szerint megújuljon Krisztusban (Ef 1,4-5 és 10). Igy cselekedeteivel
mindenki hozzájárulhat a teremtés és a megváltás művéhez az "Atya, Fiú és
Szentlélek nevében".
Jézus az egyetlen és igazi főpap, s mint ilyen megbékítette Istennel az
ember iséget (Kol 20). Ezért a k i e n g e s z t e I ő d é s s z o I g á I a t a az
lsten felé , az emberek köz ött és minden terem tett lénnyel (beleé rtve a szociális intézményeket és a szabad ember minden egyéb alkotását) kiválóan papi
szolgálat. Azért mindaz papi cselekmény, ami a békét szolgál ja Istennel, önmagunkkal , a többi emberrel és a környező világgal.
A család, a hivatás, a helytállás a mindennapi életben bőséges alkalmat
nyújt arra, hogy "Jézus Krisztus által Istennek tetsző lelki áldozatul mutassuk
be " (1Pét 1,5). Ezeket nem kell külön keresni , elég ha a kínálkozó alkalmakat
megragadjuk és odaadjuk az Úrnak.
Hogy Jézus Krisztus áldozatát vele együtt mutassam be, számomra például
azt jelenti, hogy mindazt az áldozatot, amit a napi élet - a magam és családom életével, hivatásommal kapcsolatban, a hazámért, egyházamért, az emberiségért végzett munkámban - magával hoz, tudatosan egyesítem Jézus Krisztus áldozatával, bele helyezem az ő kelyhébe : váljék eggyé az ő áldozatával ,
mint felajánláskor a bor és a víz, amely Krisztus vérévé lesz. A szentmise áldozat bemutatása az az alkalom, ahol minden emberi munkánkat, mint az új teremtés művét bemutathatjuk a világ megváltásáért és üdvéért. Ez az egyház
áldozata, amelyet Jézus Krisztus újraeljöveteléig a Szentlélek által az Atyának
bemutat a békéért és az egész világ üdvéért (vö. III. kánon) .
Papnak lenni annyit jelent, mint h e I y e t t e s í t e ni lsten szlne előtt
mindazokat, akik őt nem imádják, nem tiszte lik , nem szeretlk és nem szolgá inak neki. A mi engesztelő imánk jelentősége viszont abból adód ik, hogy Krisztus képvisel bennünket lsten előtt. A Krisztus halálába és feltámadásába való
bekapcsolódásból nyer értéket minden szenvedés és áldozat felajánlása. Innen
fakad értelme a másokért végzett könyörgés nek, főleg , ha azokért végezzü k,
akiket az isteni Gondviselés az élet útján valamiképpen reánk bízott, és akikért
felelősek vagyunk. Ugyancsak itt az értelme a mások vétkeiért való engesztelő vezeklésnek is. (Csak ugyanakkor ne feledjük, hogy mi magunk is megtérésre és megbocsátásra szorulunk.) Mindez képviselőnk , Krisztus követéseként történik, aki értünk és helyettünk szenvedett és áldozta fel magát. Igy
dicsőítette meg Atyja nevét és tel jesítette akaratát, imádással, hálaadással és
könyörgéssel.
A világiak papsága számomra, mint férj és családapa számára, főleg a
c s a I á d e g y h á z b a n valósul meg : ha reggel közösen megjelöljük gyermekeinket a kereszt jelével és a reggeli imában megerősödünk az előttünk álló
napra; ha az étkezésnél tudatosítjuk, hogy Krisztus láthatatlanul köztünk van.
Végül, ha este bőségesen jut idő beszélgetésre, az esti imára, esetleg egy-egy
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bibliai részlet megbeszélésére, sőt egy tized rózsafüzér elmélkedő elvégzésére.
Krisztusnak az egyház iránti szeretetét jelen ft jük meg a házasságban. Ez
a ..nagy titok " nemcsak a házastársi szeretetben és gyöngédségben valósulhat
meg között ünk, hanem ha kölcsönösen elviseljük egymást és megbocsátjuk
az elk övetett hibákat, és amit nehezen tudunk elv iselni (vö. Ef 5,23-32). A közös
üdülés és pihenés, a megosztott öröm és szenvedés , egymás megerősítése a
lelki ek vonalán mind-mind el ő s eq íti k nemcsa k a házasság szentségének a megélését, hanem a világiak pap i küld etését 'is a családban . Ilyen lelkület az apaságot nemcsak a természetes síkon nézi. Az lsten által a szülő kre bízott rnlndenegyes lélek halhatatla nságába vetett hit vezet el a lelki apaság és anyaság
megértésé hez, a házasság tulaj donké ppeni lényegéhez.
Itt szeretném megemlíteni a Szúz Mária iránti tiszteletet t s. O a mi anyánk
a kegyelem rendj ében. Családunk lelkiségében is kiváló helyet foglal el, Fiának vég s ő kívánsága szeri nt, aki a kereszten öt adta anyánkul. "I:s attól az
órától fogva házába fogadta a tanít vány" (Jn 19,26). Jó lenne , ha ezt minden
igazán keresztény csal ádról elmondhatnánk.
Amikor hí vő sz ül ök szeretetük gyümölcse gyanánt gyermeknek adnak életet, ezzel már szívükben Istennek ajánlották őt rrrlnt " új imádót" . A születendő
gyermek a szülök szentségi házasságának a kötelé ke és a csal ádhoz tartozása
révén - bizonyos értel emben - már kereszt sége elő tt részese a szent örökségnek. A papi beállítottságú keres ztény szül ök ugyanis óhajt ják számára a keresztséget, s bizonyos kör ülmények között ki is szolg áltathatják nekl.?
Egy osztrák teológus a keres ztséget " papszentelésnek" nevezi, Igy akarja
kifejezni, hogya keresztség minden megváltott embert a királyi papságban
részesít és Kriszt us titokzatos testének tagjává tesz . Talán a bérmálás szentségénél - amely a keresztséghez szorosan kapcsolódik - j obban ki kellene
hangsúlyozni a keresztségi fogadalom mal vállalt személ yes elkötelezettséget.
Vé leményem szerint, világsze rte prop agálni kellene, hogy k e r e s z t e I é s ü n k n a p j á t évente megünnepeljük . Ausztr ia volt ál l a m tő j e . Dr. Rudolf
Ki rchschlá qer - ha csak tehe tte - keresz tsége napj án meglátogatta azt a
templomot, ahol megkeresztelték .
Minde n hí vő pap i elhiva tottságához tartoz ik a z á I d á s . Szülők a gyermekeiknek, a testvérek egymásnak szenteltvízzel keresztet rajzolnak a homlokára. A ház és az é telek megáldásának szép szok ása még ma is sok helyen
eleven. Minden megke resztelt embernek lehetősége van arra , hogy csendben ,
felt ű né s nél kül megáldja mindazokat, akik kel talál kozik : pl. búcsúzásnál a
kézfog ásko r, gyermekei játszót ársait és isko latársait, azokat, aki ktől levelet
kapott stb. Ha a jövendő édesanya a szíve alatt fej lődő magzatát megáldja,
ezzel már születése e lőtt az Úrnak ajánl ja. Ritkán gondolunk arra , hogy munkahelyünk ön is éljü nk ezzel a Szentlélek-ad ta hatalm unkka l. A keresz tény, aki
életét Szent Pál szellemében áll andó imává prób álja alakí tani (Hesz 5,17),
szüntelenül megáldhatja az őt körülvevő , sokszor pogány világot Jézus nevében, aki elótt minden térd megha jol (Fil 2,9kk). Ha már a nem hívő emberek
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is elismerik a jó gondolatok pozitív klsuqárzását, mennyivel Inkább kell ebben
hinniök Krisztus tanítványainak. akiket az Úr felszólít, hogy áldjanak és ne átkozzanak (Mk 6,28). Igy megbékélést és lsten Országának szellemét viszik a
világba annak a példájára, aki a kereszten ezt imádkozta: "Atyám, bocsáss
meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek" (Lk 23,34).
II. A keresztén yek prófétai hivatása
Ha ma a keresztények prófétai hivatására vonatkozólag akarunk valam i bövebbet mondani, elég ingoványos talajra lépünk, mert a teológia tanitásal és
a tanítóhivatal idevonatkozó kifejtései még mindig nem kielégltóek. Fóleg, ha
ezeke t összehasonlítjuk az apostoli tisztség nek az Újszövetségben kifejtett
magyarázataival (Ef 2,20; Róm 15,10). Továbbá azért is, mert a keresztség ból
eredó prófétai tevékenységet meg kell különböztetni azokétól, akik önhatalmúlag adnak maguknak megbízatást. De ez minden korban megesett, s ezzel
együtt az is, hogy jogtalanul élnek a prófétai szereppel. Ilyenkor nem számíthatunk arra, hogya prófétai hivatás lelkiismeretben aláveti magát a Szentlélek lrány ításának és alázatban, szeretetben, engedelmesen épiti Krisztus Titokzatos Testét.
A laikusok prófétai működésénél még az a veszély is fennállhat , hogy szerepük a kiegészító jelleg helyett a vetélykadés forgatagába kerül. Az egyházi
vezelóségnek alázattal, szeretettel , de éberséggel kell eljárnia, amikor a pr öfétai működés felett ellenórzó tevékenységet fejt ki, nehogy kioltsa a lelket
(Hesz 5,20), és hálásnak kell lennie minden jóindulatú testvéri ligyelmeztetésért
(vö. Mt 18,15kk). Ez a magatartás óvhat meg attól, hogy lsten nyájának a szolgái, annak uraivá akarjanak lenni (1Pét 5,3). Az a tény, hogy az Irástudók révén a zsidóság nál a prófétai karizma teljesen megszűnt8 • figyelmeztetés lehet
az újszövetségi nép számára, hogy ne vesse meg a próféták működését (Hesz
5,20).
Ezeket elórebocsátva, íme néhány olyan szempont, amely felfogásom szerint
a világ iak prófétai hivatását illeti.
a. V i s s z a p i II a n t á s az Úr Jézusra, az Újszövetség re és az Osegyházra. Szent János Jézust prófétának és Messiásnak tekintette (Jn 6,14). Úgy
tűnik, hogy a jeruzsálemi zsidó-keresztények a maguk Krisztus -tanát az O
prófétai tekintélyére építe tt ék fel. 9 De miben áll a prófétai Krisztus-követés?
Krisztusra vonatkoztatva mivel támasztja alá a keresztény hívó prófétai elhIvatottságát? Erre a "Lumen Gentium (35)" ad választ ilyen kijelentéseivel : ,, ~ I e
tének tanúl", "Szavainak erejében", "Az Atya uralmát hirdetni ... míg teljes
dlcsóségében meg nem nyilatkozik".
Krisztus után a prófétai lét fogalmát egyrészt szűkebb, másrészt tágabb
értelemben kell felf ognunk mint megjelenése elótt. Egyrészt szem elótt kell
tartani, hogy Krisztus mint Próféta, Pap és Király mindezek teljességét idóben
és a történ elemben egyszer s mindenk orra felülmúlhatatlanul és t úlszárnyalhatatlanúl megvalós itotta és a keresztény prófétaság visszavonhatatlan nor-
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mája. Kelsztu s után mInde n prófétai ténykedés csak annak a kiifejtése, alkalmazása, elmélyftése lehet, amit O már megalapozott.
Másrészt, mindaz az indítás, amit a Szentlélek ébreszt a lelkekben, ami
nincs ellentétben az evangéliummal, az egyház tanftásá valés hagyományával,
kegyelmi ajándék számunkra napjainkban és a jelen körülmé nyek között. Ezeket a kegyelmeket kierőszakolnl nem lehet; csak - amint Szent Pál mondja kikönyöröghetjük (1Kor 12,31) a saját lelkünk kibontakoztatására, és Krisztus
Titokzatos Teste építésére. Szent Pál szerint az apostoli tisztség után rögtön
a prófétai hivatás következik . Az efezusi levél szerint (Ef 2,20) az egyház nemcsak az apostoli hivatalra épül, hanem azt kiegészíti a pró fétai (vö. Róm 15,20:
Lk 11,49).
Szent Péter szaval, amit a salamon i csarnokban mondott , a mal világban
is szól minden világi hívőnek . "Ti vagytok a próféták fiai és a szövetségé "
(ApCsel 3,25). Szent Lukácsnál pedig a következőket olvashatjuk: " Azt mondja
az lsten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök nekik, de közülük némelyeket megölnek és másokat pedig üldözni fognak " (Lk 11,49). A földön továbbé l ő Krisztus prófétai működését Titokzatos Testének azokban a tagjaiban
fol ytatja, akiket il yen jellegű kiváltságos ajándékokkal áldott meg (pl. Assisi
szt. Ferenc, Bingeni Hildegard, Szienai szt. Katalin , Svédország i szt. Brigitt a
és mások).
b. A próféták által tárja fel a Lélek, hogy mi a b ű n , a z I g a z s á g é s
a z í t é I e t (Jn 16,7k). A próféták feladata mindi g az volt; hogy leleplezzék
a bűnt, az igazságtalanságot és szembesítsék azokat lst en ítéletével. A bűn
leleplezésének célja, mint Nátán és Dávid esetében látjuk (2Sám 12) - vagy
más prófétáknál, mikor az egész népet róják meg vétkeik miatt - , mindig a
megté rés, a bűnös megmentése, még akkor is, ha a tisz tulás szenvedés árán
történik. Krisztusban válik teljesen világossá, hogy a vétkek feltárása lsten
i rgalmának a kiárad ása. De az is tisztán látható , hogya cél érdekében ennek
szeretetbő l, r ész vétb ől . irgalomból kell történnie, ahogya Jó Pásztor elveszett
bárányát kiszabadítja a tüskebokorból (Lk 15,3-7; Mt 18,12). Aki irgalmatlanul
íté l, önmaga felet ítél irgalmatlanu l (Mt 7,1 kk) .
c. Aki Krisztus tanít ványának pr ófétál szerepét tölti be az egyházban és a
világban , anna k számoln ia kell azzal, hogy az e I I e n t m o n d á s o k j e I e
lesz (Lk 2,34). Ezt az ellentmondást a Krisztushoz való megélt hűség váltja
ki, mert ez a szívek belső gondolata it hozza felsz ínre (Lk 2,35). I:ppen a világi
hívek hitélete nincs megóva hivatásukban, munkahelyükön, környezetükben .
Mint idegenek és zarándokok élnek ebben a vlláqban (1Pét 1,1), klt éve a világ
szellemének és a j elenkor minden szel lem i áramlatának, ami néha-néha fájóan
a cson tokig hatol. A lelküket is átjárja a tőr, az egyház szenvedései miatt, amelyek néha be l ső hibákból, máskor külső okokból fakadnak. Ez a lelki szenved és , amelyet egyesíthetünk sz üz Mária fájdalmával a kereszt alatt, néha arra
való, hogy az áldozatokat termé kenyebbé tegye. Hitünk, reményünk, szeretetünk akkor igazolódi k be, ha szilárdan ragaszkodunk Krisztus ígéretéhez :
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"Boldog ok vagytok , ha miattam gyaláznak és üldöznek ben neteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy
lesz a mennyben a jutalmatok. Igy üldözték előttetek a prófétákat is" (Mt 5,11k;
vö. Fil 1,29; Kol 1,24; Zsid 10,34). A prófétá k sorsa Krisztus előtt sem volt i rigylésre méltó.
"Testvéreim", Igy figyelmeztet a Jakab-levél (5,10), "a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétáktól , akik az Úr nevében szóltak".
d. I:ppen a világiaknak, akik prófétai lélekkel élnek , az a feladatuk, hogy
a " f ö I d s ó j a " (Mt 9,50) és a " v i I á g v i I á g o s s á g a " (Mt 5,14; Jn
9,12) legyenek. Csak, aki a "só" lelkületet hordja önmaq ában, képes arra ,
hogy " ennek a mulandó világnak a rendjét az Evangélium szellemével hassa
át és tökéletesítse" (Apostolicam actuositatem 5). De a világ vil ágossága csak
az a laikus lehet, akiből az Evangélium világossága ragyog , akit az egyház
szelleme vezet és a kr isztus i szeretet hat át (uo. 7).
e. A prófétai élet azt jelenti, hogya nekünk juttatott kegyelem szerint (Róm
12,6) éljük meg prófétai adományainkat a múlt és a jelen egyházának hitével
összhangban. Ebből tanuljuk meg a s z e I I e m e k m e g k ü I ö n b ö z t e t é s é t (1Kor 12,20), hogy valami Istentói, vagy a hazugság lelkétől származ ik, és így
tudjuk a jót megtartani (Hesz 5,21). "A hívők összessége a Szentlélek kenetét
kap ta (vö. 1Ján 2,20 és 27), és Igy nem tévedhet meg hitében. Ezt a kiváltságos
tula jdonságát akkor nyilvánítja ki, az egész népben meglevő természetfeletti
hitérzék birtokában, amikor - " kezdve a püspöktől a legjelen tékte lenebb világi
hrvőig" (vö. Mt 24-25) - kife jezi " általános egyetértését a hit és erkölcs dolgaiban" (LG 12).
A Szentírás, a hiteles keresztény tan lt ás és hagyomány állandó aktív tanu lmányozása és tiszteletben tart ása, valam int a szellemek megk ülönböztetése
szabályainak ismerete a lega lkalmasabb út ahhoz, hogya prófétai hivatást és
a szellemek megkülönböztetését kibontakoztassuk és a helyes sorrendet megtartsuk. Szándékosan mondtam a tiszteletben tartás szót, mert ha valak iben
nincs meg a kegyelet és Igy fogla lkozik ezek kel a dolgok kal, soha nem lesz
képes behatolni annak igazi tartalmába, amit az egyház pásztorai és tanítól
hirdetnek a híveknek és minden jóakaratú embernek lr ányltás ként, ·iIIetve lelkiismeretük komoly mérlegelésére. Ugyanúgy mint a nem helyesen képzett és a
Krisztus parancsain állandóan meg nem újuló lelk iismeret, tévedhet és félrevezethet a prófétai karizma is. (Valaki azt mondta , hogy még az ördög ls oszthatja a maga kar izmáit I) Ha vak vezeti a világtalant, mindketten beleesnek a
gödörbe. A prófétát semmi sem viheti könnyebben a csapdába, mint a kevélység, a szeretetlenség, meg ha többre tartja magát lsten közösségénél, ahelyett ,
hogy egyszerü, őszinte szfwel szolgálna neki. "Besz élj , Uram, szolgád figyel"
(1Sám 3,10) - ez a fontos. A prófétai lélek hallgasson az egyházra és arra ,
aki ott a pásztor feladatát gyakorolja (vö. Mt 18,17k; 2Pét1,19.2,3; Róm 16,17kk).
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"Óvakodjatok a hamis prófétáktól, - figyelm eztet Szent Máté - báránybőr
ben jönnek hozzátok, de belül ragad ozó farkasok. G y ü m ö l c s e i k rő l ismeritek
fel őket" (7,15). A végső idők jelei lesznek a hamis próféták, akik jeleik és
csodáik által, még a kiválasztottakat ls Igyekeznek félrevezetni (vö. Mt 24,24;
ApCsel 13,1; 1Jn 4,1; 2Pét 2,1-3).
1. A j e I e n é r t e I m e z é s e az Evangélium fényében. A Krisztus előtti
és utáni idők prófétáinak közös ismertető jele, hogy mindig a konkrét világ
és 'i d ő lebeg a szemük előtt; mind ig az ",itt és most" fontos számukra. Sokkal
kisebb a jelentősége egy általánosságban elhangzott szónak, mint az olyannak, amelyik a mai napra, a jelen helyzetre vonatkozik. A prófétának mindig
és ma lis az a feladata, hogy óvjon a helytelen út folytatásától, nyújtson h itből
fakadó vigaszt, felrázza a fáradtakat, újra elevenné tegye a hit i steni forrását.
A közösség felépItése és újjáépltése Szent Pál szerint a legfontosabb feladata
a prófétai karizmával rendelkezőnek (1Kor 14).
III. A hívek királyI elhIvatottsága
Hogyan részesül a laikus Krisztus királyságában? Hogyan lehet ezt a királyi
elhivatottságot a mindennapi életben lelki síkon értelmezni?
Sajnos a II. Vatikáni Zsinat ezen a téren nagyon kevés útba igazltást ad, a
laikusok királyi méltóságára vonatkozólag pedig jóformán semmit sem mond.
Jellemző, hogy sem a zsinati konkordanoiákban, sem Rahner és Vorgrimler
Kis Zsinati Tárgymutatójában nem fordul eló ilyen vezérszó . Viszont a Bibliában
bősegesen ki van fejtve ez a téma. Ebből szeretnék pár gondolatot bemutatnI.
a. A t e r e m t é s - t e o I ó g I a szerint azáltal lesz nyilvánvalóvá az ember
királyi elhivatottsága, hogy az lsten képére és hasonlatosságára van teremtve
(Ter 1,26). Isten úgy akarta, hogy egyszülött Fia, az Ige emberré legyen és
benne valósuljon meg az emberről alkotott ősi elképzelése. Jézus Krisztus
egész földi élete folyamán és tan ítása által ezt az ősi elgondolást bontakoztatta ki előttünk. Az Atya eredeti vágyát nyilatkoztatta ki nekünk, ezáltal vált
az ..új Adámmá " .
..Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely
mozog a földön" (Gen 1,26-28). Szemben azokkal, akik ezekben a sorokban
egy újabb rossz gyökereit látják, meg kell állapítani, hogy semmi sem áll távolabb e sugalmazott szövegtől, mint hogy szabad kezet adjon a természet, az
állat- és növényvilág kizsákmányolásához. Ellenkezőleg, a salzburgi érsek,
Karl Berg szavai szerint az eredeti szöveg szabad fordítása a következő értelmet adja: " Vegyétek birtokba a földet és oltalmazzátok azt, mint életetek terét.
Úgy gondoskodjatok a tenger halairól , az ég madarairól, és a föld minden állatáról, mint egy jó király ."10 Ezt a bibliai részt akkor írták, amikor az uralkodók
még nem diktátorok voltak, hanem pásztorok. "pásztorkirályok". "Uralkodjatok
felette", azt jelenti, hogy " Vállaljátok érte a felelősséget".ll
Bár az ember az első minden más teremtmény fölött, mivel lsten saját képére és hasonlatosságára teremtette, és átadta neki a földet is, mégis tisztázni
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kell, hogy hogyan vállaljon felelősséget érte és formál ja azt. Örök és mégis
új feladat ez, ami elsősorban a világi hivő vállára nehezedik. Később Pál apcstól Igy foglalja szavakba a kor intusiakhoz Irt levelében ennek a felelősség 
vállalásnak a célj át: " Minden a tietek, ti azonban Krisztusé vagytok, Krisztus
pedig az Istené" (1Kor 3,22).
b. Krisztus, mint király ellentétben áll a z u r a I k o d á s r 6 I a I k o t o t t
emberi e I k é p z e lé s e k k e I. Uralkodásának módja minden keresztény királyi elhivatottságának a mintaképe. Pilá tus , az akkori világhatalom képviselője
előtt Jézus igénybe veszi a királyi mél tóságot, de elhatárolja magát a királyságra törekvésről alkotott téves elképzel·ésektó l. (Jn 18,33b-37). Amikor a sátán
megkisérti, vlsszautasltja a cs ábltást, hogy magáénak követelje a föld minden
hatalmát és pompáját (Lk 4,5-8).
" Ha koronát és kardot ragadtál volna, valamennyien örömmel hódoltunk
volna neked. Egyetlen kézben egyesült volna a hatalom a test és lélek fö lött.
és beköszöntött volna az örök bé ke orsz ága. Ezt elmulasztottad .. . Nem szálltál le a keresztről, amikor gúnyosan és szidalmazva odakiáltották neked: Szállj
le a keresztről és elhisszük neked, hogy lsten Fia vagy. Azért nem szálltál le,
mert nem akartad csoda segitségével rabszolgákká tenn i az embereket, mert
szabad, nem pedig csoda által kiváltott szeretetet klvánt ál. A szeretet szabadságára szomjaztál, nem a hatalom előtt val6 szolgai rajongásra .. ." - mondja
a főinkvizltor Dosztojevszkij .Karamazoff testvérek " c. regényében.
Koronája a töviskorona, jogara a n ádsz álból való királyi pálca, uralkodói
palástja Heródes gúnyb61 ráadott köpenye. Es mégis a gyalázat fáján . a keresztfán ez a felirat függ: " Jesus Nazarenus Rex Judeorum" ; persze val6ságos,
prófétai értelemben, és nem úgy , ahogy azt Pilátus cinikusan értelmezte. Csak
legmélyebb emberi megalázottságában (ecce homo) nevezi magát Jézus királynak : Pilátus előtt és a kereszten, ahol elfogadja a bűnb án ó lator királyi megszöl ítását (Lk 23,42). A kenyérszaporltás és a Jeruzsálembe való bevonulás
után kiábrándltja a népet, mert nem akar az ő elképzeléseik szerinti mess iáskirály lenni, és tudatosan más elnevezéseket használ királyságának tudtul adására. Ezekkel kevésbé válik félremagyarázhatóvá, mint a "király" elnevezéssel,
hogy hogyan kell a kereszténynek is hasonl6vá lenni Krisztushoz. Mindig kutatnom kell tehát azt 'is, hogy hol van birtoklásvágyamnak és "uralkodási " elkötelezettségemnek krisztusi határa.
c. A J Ó P á s z t o r. Krlsztus népének egyetlen pásztora, arra hlvja fel
újszövetségi népét, hogy Ezek iel messiás i szava it tegye sajátjává: " Megkeresem
az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérü ltet, ápol om a
beteget, a kövér és egészséges fölött meg órködöm" (Ez 34,16).
Hasonlóvá lenni ehhez a Jó Pásztorhoz (Jn 10) azt jelenti, hogy a veszély
idején ne úgy viselkedjünk, mint a béres, hanem készségesen adjuk oda akár
az életünket is a ránkbizottakért. Ennek igen különböző lehet a formája: tehetjük fizikailag vagy " csak" lelki síkon, egyetlen hősies cselekedettel vagy egész
életünk feláldozásával.
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d. Uralkodni a krisztusi szóhasználatban, s z o I g á I a t o t jelent: Cum
Christo regnare servi re est. - Elég, ha emlékezetünkbe Idézzük az apostolok
vitáját Krisztus szenvedése el6tti éjszakán arról, hogy ki a nagyob b közöttük. • Aki
közületek nagyobb akar lenn i, legyen a szolgátok, s aki elsó akar lenni, legyen a
ti cselédetek. Az emberfia nem azért jött, hogy nekii szolgáljanak, hanem, hogy
6 szolgáljon másoknak és odaadja az életét váltságul másokért" (Mt 20,27k). Miként élhetem ezt a felh ívást családomban, munkahelyemen, baráti körömben? Mert a krisztusi tökéletesség a laikust is kötelezi. Úgy tűnik , hogy ezen
a téren mindenekel6tt egy új , a hitból fakadó világszemlélet kisugárzása a feladatunk .
e. K ö z r e m ű k ö d é s a m e g v á I t á s m ű v é b e n . Az Atya Krisztusban teremte tt a Szentlé lek által minden!. A világ helyreállftását Krisztusnak a
kereszten történt megváltó halál a, feltámadása, és a Szentlé lek kiárasz tása
által kezdte meg. A megvált ás rn ű vét az egyházon, papi, prófétai és királyi népén, Krisz tus Titokzatos Testén keresztül folyta tja addig az óráig, amig a végsó ellenség , a halál is lábal elé borul (1Kor 15,26).
Végs6 soron minden a Fiú, valamint az Atya és a Fiú tevékenységét folytató Szentlélek rnűködése, aki az üdvösség rn űv ét befejezi. Mégis minden keresztény, tehát a laikus is hivatott arra , hogy Krisztus királyi méltóságában
részesedve köz reműködjék a megváltás művének folytatásában. Még gyakorlatibban kife jezve: a laikusnak is feladata, hogy segítse, vezesse testvéreit
a befeje zésre váró lsten országának útj án.
"Töl tsétek meg a korsókat . . . Es színültig megtöllötték azokat vízzel" (Jn
2,7). Ebben látok példát arra , hogy amikor Krisztus minden földi dolgot a maga
istenségének borává változtat, a mi munkán kat és közreműködésünket is igénylI. Ores korsó kba is varázsolhatott volna bort . De ó nem varázsló, hanem rnlndent, ami csak van, fel akar emeln i, át akar változtatni, meg akar nemesfteni
és újj áalakítani. Kenyeret sem varázsol a semmiból, hanem azt a két halat és
öt kenyeret szaporftja meg túláradó bóségben (Mt 14,17), amit a fiú készséggel bocsát rende lkezésé re. Tovább i csod álatos példa arra, hogy Krisztus által
milyen pazarul válhat a vil ág tápláló kenyerévé az, amit rnt mások javára neki
adunk . Tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy az a fiú a laikusok képviselóje az
apostolok mellett?
IV. Márla - az egyház mint aképe
Befejezés ül rá szeretnék mutatni arra, hogy Máriában , a hívek anyjában
válik érthe tővé valójában, hogy ml ls az anyaszentegyház. A II. Vatikáni Zsinat
az egyházra vonatkozó dogma tikai konstitúcl ój át azzal zárja , hogy részletesen
rámutat Sz űz Márla szerepé re Krisztus és az egyház titkával kap csolatban.
(LG VIII. fej.) Minden hívó szeme elé állítja öt, mint az egyház példaképét (LG
63 és 65). Szúz Mária laikus és n ő, aki az üdvösség rendjében egyedülálló
helyet fog lal el. Isten kiválasztotta alázatos szolgáló leányát (Lk 1,48) és rnlnden ember , az apostolok fölé is emelte. Papi, prófétai és királyi példaképe
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mindazoknak, akik hisznek Krisztusban. Kevés az, amit az ősegyház a Szentírásban rögzft róla? De elég , hogy felismerjük benne a " Titkos Jelenések "
asszonyát, aki a szentatyák tanítása szerint - mlnt két egymásra fektetett és
áttetsző kép - egyszerre mintája az egyháznak és a keresztény léleknek.
Felhasznált Irodalom:
1. Vö. a Német Püspökkari Konferencia állásfoglalását az 1987·es Püspöki Szlnódust
elökészítö .L1neamenta" Irat hoz. Pressedlenst der Deutschen Blschofskonferenz , Bonn
30. 4. 1986. - 2. Vö. Hans Urs von Balthasar: Wer Ist ein Lale, in: Internationale
Zeitschrift .Communlo" Nr. 5 (1985): K. Rahner: Schriften zur Theologie , EInsiede in
1986, Band III. - 3. Vö. J. Welsmayer: leben ln Fülle, Zur Geschichte und Theologie
christlIcher SpirituaIItilt, Innsbruck, 1983. - 4. Llneamenta -Stellunqnehme 1. c. 4. 5. "lale" ln : Handbuch theologlscher Grundbegrlffe (Hrsg. H. Frles), dtv-Taschenbuch ausgabe, München 1962, Bd. III. - 6. Vö. M. Schmaus - H. R. Schlette - E. Gössman:
Theologie Im Lalenstand, München 1966. - 7. Vö. N. Rocholl : Vom lalenprlestertum,
Paderborn 1939: és IKor 15,29. - 8. Vö. •Mancher Lale fühlt slch als Elndrlngllng",
ln: Prásent 8. 5. 1986. - 9. Vö. N. FüglIster: Stichwort "Prophet" ln : Handbuch theologlscher Grundbegriffe . Bd. III. - 10. Vö. Kathpress . Wien vom 27. 6. 1986: "Macht
euch die Erde untertan" oft missverstanden. - ll . R. Böslnger: Bruder Esel, LahnVerlag, L1mburg 1980. - 12. Vö. Hugo Rahner: Maria und die Kirche, Innsbruck 1951 .

Varga Pál

PLI!BÁNIAI LELKlsl!G
Sokat vItatkozhatnánk arról. hogy egyáltalában helyes-e az a kifejezés és
teológialiag mit is jelent. Híveink élelfelfogását, értékrend jét ugyan is jórészt
a plébániától független tényezők befolyásolják : tv, rádió, újságok, szórakozási
lehetőségek ... Ezek keresztény tel ít ése tehát döntő jellegú, bár a gyakorlatban egyre nehezebb, mert pluralista világban élünk. Ugyanakkor azonban az
is tagadhatatlan, hogya keresztények nagy része a plébániák, az egyházközségek szelleméből és gyakorlatából tanulja meg , milyennek kell lennie a Krisztushoz vezető útnak és életnek. Ilyen értelemben joggal beszé lhetünk plébániai
lelkiségről. Elméleti fejtegetések helyett gyakorlatunkból szeretnénk bemutatni
pár I r ányelvet.
I. A szentségek központi szerepe
A plébániai közösség vas ár- és ünnepnapokon gyülekezik össze . A szent mise igeliturgiájában hallgatja meg az Úr szavát , az oltárnál egyesül Krisztus
áldozatában, ünnepli fel támadását, és ta lálkozik testvéreivel. Amit tehát ilyenkor hirdetünk, sürgetünk esetleg "elhallgatunk", jelentős befolyást gyakorol a
hívek lelki életére. Elvileg Innét indul és itt kristályosodtk ki a plébán ia lelkisége.
Sajnos azonban az ,is tény, hogy pl. Bécsben plébániánk területén híveInknek (valamivel 7.000 felett) kb. 10 százaléka jár rendszeresen templomba. Ewel
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szemben 95 százalék megkeresztelteti gyermekeit, s ezek csaknem teljes számban első szentáldozáshoz is járulnak. Kb. 70 százalékuk kéri a bérmálást is,
de csak kb. 25 százalékuk köt egyházi házasságot.
Mindenek előlt tehát a szentségekre való telk észltést használjuk fel , hogy
a keresztény lelkiség magvait elhintsük, szárba szökkentsük. Reméljük, hogy
a szentségek tudatosabb értékelése a plébánia egész életét keresztényebbé
teszi. Pár sorban szeretnénk vázolni , mire fektetjük a hangsúlyt a keresztség,
az első áldozás és a bérm álás szentségének felvételénél , és hogyan próbáljuk
ezt a cél t elérn i.
A kereszt ség : felfedezn i a bennünk

rejlő

és

rnűködő

Istent

Társadalmunkat az emberközpontúság jellemzi. II. János Pál első enciklikája
(Redemptor Hominis) erre a szemléletre ép it. Ez a vezérgondolata keresztségi
e lőkészl tésünknek is. Fedezzék fel a szülők és keresz tszü lők, hogy lsten jelen
van, múköd ik gyermekükben (és saját magukban is), és a keresztségi kegyelem (valamint az egész keresztény örömhí r) ezt a jelenlétet bontakoztatja ki,
tudatos ilja és teljes ltl. IntenzIv megbeszéléssel, Illetve elmélkedéssel pr ób áljuk célunkat elérn i. Ezért, ha lehetséges, nem a templomban vagy a plébánián
tartjuk az e l ők ész ít ést, hanem a családi körben. Jobban alkalmazkodhatunk
itt az egyéni igényekhez. Főleg ped ig könnyebben gyúlhet össze az egész
család és a keresztszü lők: mindazok, akik számára az újsz ülött oly sokat jelent. Még akkor i s sürgetjük ezt az elmélyült megbeszélést, ha a szülők vagy
keresztszülők meglehetősen távol állnak a vallási gyakorlatoktól. Különösen
próbáljuk megértetn i és átéltetni, hogyakeresztségnél ők maguk és gyermekük a központ. önmagukból kiindulva fejtj ük ki a tel jesebb igazságot: lsten
szereteltel öleli át őket , mert lsten gyermekei.
Beszélge tésünk gyúj tópontjában saját éleltitkuk áll , vagyis az élet szentsége. Úgy is mondhatjuk, hogyamegtestesülés, az inkarnáció titkát boncolgatjuk velük ; azt, hogy Istent a teremtményben, a testben, magunkban kell felfedezni. Ha a teremtés valóban lsten múve (s ennek koronája az ember), ha az
örök Ige valóban emberré lett, akkor istengyermekség ünk ténye benne van
lsten tervében és anna k kivit elezésében. Ezt a valóságot kell megértenünk és
megé rtetnünk - minden távlat ával. megdöbbentö örömével. Tehát szent az
ember már lsten örök tervében és teremtő múvében.
A szülőket különösképpen az a valóság vonhatja be a keresztség titkának
megértésébe, hogy a sz ü l ő l mlvoltuk révén az Atyaisten teremtő múvébe lettek
beavatva. Bár nem ők teremtik gyermeküket, de az Atya mégis rajtuk keresztül
szüli gyermekeit. Talán merész kifejezésnek túnhet, de a fenti igazságot úgy
i s megfogalmazhatjuk , hogy az lsten atyasága testet ölt a földi apaságban,
illetve az lsten mint létforrás az anyaság titka, lényege. Ha a szülők megsejtik,
átélik az apaság és az anyaság teljes, lsten terve szerinti valóságát, akkor
könnyen eljutnak vallásosság uk legmélyebb gyökeréhez : saját életükben tárul

56

fel előttük lsten jelenléte és működ é se. ~szrevehe tik , hogy életü k tabernákulum, amely ben lsten lakozik. Igy ismerhetik fel , hogy a vallás nem külsó máz,
. azokás" , hanem éltető . értelmet és végső értéket adó valóság.
Hogy mindez megérintette-e a szülók és keresztszülők szívét, azt abból
állapíthatjuk meg, hogy érdeklódéssel vesznek-e részt a megbeszé lésen, bekapcsolódnak-e az elmé lkedésbe. Ha a téma untatja őket , va lószínű leg csak
"teoreli záltun k ", nem a szív szólt a szivhez. Persze a gyakorl atnak is szerepe
van a kommuniká cióban. MegszokoM teológ iai nyelvünk ugyanis néha inkább
akadályt jelent, ahelyett, hogy kapcsolatot teremtene.
A keresztség felvételekor nyilv ánul ki a tel jes valóság : lsten gyerme ke van
k özöttünk. A szertartás fontosabb lépéseinek magyarázata kit ű n ő kézvezet ő
ehhez. A keresztség li turg iájában megismétlódnek Kr isztus megkeresztelésének főbb mozzanatai. Mint a Jordán folyó part ján , úgy most is megny íl ik az
ég, az Atya kitárja karját és kijelenti : szeretett gyermekem vagy, benned telik
örömöm. Annyira, hogy nem akar megváln i egyetlen embertóI sem, mert tudja,
hogy egyszü lött Fia testvérévé telte az újszülöttet is.
Olajj al kenjük meg a keresztség folyamán az újszülöttet, mert az olaj védelmet szim bolizál : a régi birkózók kenték be testüket. Mai jelentése: A mindenható Atya tartja kezeiben gyermekeit, velük birkózik meg minden veszéllyel
szemb en. A kereszt is ezt a szeretetet jelzi: inkább meghalok érted, mintsem
elveszítselek örökre. A keres ztség folyamán másodszor is meg kenjü k az újszü löttet. Átélj ük. hogy a Szentl élek galamb képében szállt Jézusra megkeresztel ked ésekor : kinyilvánult, hogy az Atya lelkéből ad lelket gyermekeinek.
Vallj uk, hogy az Atya most ls egyesülni kíván minden emberrel Fiában, ezért
árasztja ki Szentieikét a megkeresztelt re. Ez a kite ljesedett istengyermekség
teszi min denekfelett értékessé a gyerm eket: ez az, ami miatt - végeredményben - minden egyes ember szent. Erre a szentségre hivatott lsten szemében ,
tervében. A kereszteléskor, Kr isztushoz hasonlóan, őt is felkeni a Lélek. Teljes
érte lemb en igaz, hogy a megke resztelt az Atya kedves gyermeke.
A sz ü l ő k el6tt világossá lesz tehát, hogy nemcsak a legértékesebb fö ldi
kin cset kapták meg gyermekükben, hanem egyben a mennyország legdrágább
aján dékét is. Iste nnek semm i sem jelent annyit , mint ez a gyermek.
Az édesanya csak biz onyos értelemben szül " kész embert" . Lélektanilag
és szoci ológiailag azonba n csak egy " félkész személy" kezdi meg életét, akinek szüksége van a tágabb, álfo góbb környezetre, hogy valóban teljes emberré
lehess en. Mondhatj uk, hogy az egész világnak közre kell működn ie, hogy az
új szü lött ból érett ember alakulj on ki. Ebb en a folyamatban éppúgy szerepet
kap a napsugár, a felhők , a mada rak, mint a barátok, az iskola, fó leg ped ig a
közvetl en körn yezet : a család, a "kibő ví tett család", amit éppen a keresztszülők képviselne k el sős o rb a n . A keresztszülók bevonása a keresztelési e16készíté sbe a kereszté ny közösség fe le l ő s s é g é t tudatosítja bennük. Mindenekelőtt saját nevükben váll alnak fe le l ős s ég e t a gye rmekért. De képvi selik az
egész környezetet is. Hisz a gyerm ek nemc sak valamiképpen jött a világra ,
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hanem személye az egész emberi társadalomnak és lsten népének is legnagyobb értéke. A közösen elmondott hitvallással megvallják tehát ezt az igazságot. Egyúttal fele lósséget vállalnak: -igen, ml is melletted állunk, veled küzd ünk minden veszély ellen, ami érhet , megkísérthet; ellene mondunk minden
rossznak , hogy lsten és a közösség örömét találja benned egész életed folyamán. - Az egész közösség örömének és felelösségvállalásának legszemléltetöbb kifejezője a vasárnapi keresztelő a szentmise keretében. Itt öleli át az
Atya az újszülöttet, testvérévé teszi öt Krisztus , a Lélek éltetö erejét árasztja
rá és ölébe fogadja a krisztusi közösség, az Egyház.
A szentáldozás : a kommúnió
A hangsúly kett6s : tudatosítani, hogy lsten szeretetében megosztja velünk
életét, önmagát adja a krisztusi kenyérben és borban; ugyanakkor az Atya vágyik
arra , hogy gyermekeivel egy asztalhoz üljön, az asztaltársak között ls egységet
teremtsen.
Alapos, egy éves előkészltéssel akarjuk az elsóáldozók lel kébe vésni, hogya
szentáldozással életközösségbe lépnek (communio) nemcsak az emberekkel,
hanem az egész világgal (kozmosz, aminek része a kenyér és a bo r "szlne"),
s általa a teremtő Atyával , aki Fia testében és vérében közli magát.
A szülőkben tudatositani kIvánjuk, hogy az Atyaisten gyermekei körében
akar élni, ezért hlvja meg őket, és táplálja Elsöszülöttje Testével és Vérével.
Az Atya éppúgy vágyódik, éhezik és szomjazik gyermekei után, mint a szülök .
Bizonyos értelemben tehát az elsőáldozók is kenyér és bor lsten "éhségé nek"
kielégltésére. Isten és az ember számára ók a legszebb virágok és gyümölcsök
az élet fáján, legéltetöbb forrásai a közösségi életn ek. Ezért a béke és egység
jeleként az els ő á ldozó gyermekek rózsaszála t visznek az áldozás el őtt az oltárról édesany juknak. Jel , hogy az igazi béke és közösség az élet oltáráról ered.
Az Atya fogadja öket Jézusban, eggyé lettek az egy Kenyér és Bor által. A
gyermek tehát nem csak gazdagságot, hanem igaz békét és egységet is jelent
a szülöknek és a közösségnek.
Az elsőáldozásra készülö gyermekek szüleinek tehát ismét hangsúlyozzuk:
fedezzék fel gyermekeiket mint az Atya ajándékát, s Krisztushoz való kapcsolódásuk új mélységében döbbenjenek rá maguk is az ember és az emberi közösség értékére. A sz ül ők helyes felkészítése négy esti beszélgetés keret ében
történik ; ez legalább olyan fontos, mint a gyermekek felkészítése.
Az elsőáldozók kezében égö gyertya, mint egy örökmécses, erre a valóságra akar rávilág itani: lsten örök élete rej lik a lelkükben. Ez a jelenlét még
teljesebbé vált Krisztussal való bensöséges találkozásuk által.

Bérmálás : a keresztény nagykorúság pecsétje
Korunk egyrészt megköveteli, hogy a felnőtt saját maga irányíts a életét,
vegye kezébe sorsát , másrészt viszont sürgeti az . emberszabású közösségek"
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(az ún. kisközösségek) kiépltését; ezek hátteret biztosítanak a helyes szabadság gyakorlásához, vállal ásához.
Bérmálandó ink tizennégy évesek vagy idősebbek. A sz ül öí ház és a társadalom egyre nagyobb önállóságot vár el tőlük . Fogékonyak a baráti k özöss égekre. Be akarják vetni életerejüket éleMtelük alakit ésába. ugyanakkor érzik,
hogy erőforrásra van sz üks éqük, A bé rmálkozás szellemi újjászü letést jelent ;
enélkül az újjászületés nélkül nem mehetnek be a mennyek országába (Jn 3).
Az e l ő k és z ítő év nemcsak külön katekézis, hanem bevezetés is az imaéletbe: gyak oroljuk velük az elmélkedést, és megismertetj ük velük a plébán iai
életet. Meg kell tanulniuk, hogy személyes kapcsolatban legyenek Istennel ,
hogy felfedezzék Ot a mindennapi életben. 10-14 tagú csoportok ra osztjuk a
bérmáland ókat és megpróbáljuk, hogy bevezessük őket az elmélkedő imába.
PI. elsötétft j ük a termet, a kör közepén gyertyát gyújtunk, hogy ezzel előseg ít
sük az összpontosítást. Közbe n egy-egy szenti rási gondolat megfon tolására
csendet hagyunk. Máskor képet vetítünk, s erről elmélkedünk (képmeditáció).
Ezek a gyakorlatok fél-, háromnegyed órát vesznek igénybe.
Az egész közösség de főleg a sz ülők és a bérmaszülők (akik a le hetős ég
szerlnt azonosak a keresztszülőkk e l) felkészltését a bé rmálást megelőző kilen ced célozza. A kilenc nap a "sz ületés előtti terh ességet" jelképezi. Kilenc napon át az egész plébániai közösség együtt imádkoz ik a szülők kel és a bérm aszülőkkel az újjászületés kegyelméért. A napi esti szentmise elején a bérm álkozók, illetve a 10- 14-es csoportok, bemutatkoznak és köszönetüket fejez ik
ki az értük imádk ozó közösségnek. A szentleckét és az evangéliurnot 5-6 perces elmélkedés követi. Ezt mindennap a plébánia más-más kis csopo rtja készíti e lő. Rövid csend után mondjuk el a hívek könyörgését a bérm álandó kért.
A szülő k ben tu dat osítjuk, hogy gyermekeik olyan korba értek, amikor szellemi-lelki újjászületés által kell kileljesedniük, felnőtté válniuk. Ebben a folya matban kül önös fe l e l ő s s é g te rheli a szülőket és a bérmaszülőket. Ok képviselik ugyanis - sőt bizonyos fokig irányítják - azt a világol, amely a fiatalság
szelle mi fej l ő d é s é re rányomja bélyegét.
A szentsé g liturgiájából főképp két mozzanat ra hivjuk fel a bérmaszülők
és a szűlők figy el mét: a püsp öknek és a bérmaszülőkne k a bérmálkozóra telt
keze, valamint a krizma .
A szorosan vett bérmálás perceiben a püspök és a bérmaszülők (s velük
együtt a többi jelenlevő felnőtt) körülveszik a té rde lő fiúkat és lányokat, és
kezüke t Imádkoz va fejük fölé tartják. A püs pök 1rányftásával esdik le a Szentlelket a fiatal ok ra. Az el ők é szl t ö kIlencednek éppen ezért tula jdonítunk oly
nagy jelentősé get : a jelenle vő felnőttek ne álljanak "üres kézzel" a bérmálandók melletl, hanem a Lélek erejével eltelten váljanak bérmaszülőkké, a fiata lok
keresztény újjászületésének c se l e kvő rés ztvevőivé - a püspök elnöklete, vezetése alatt. A fiatalok fö lé kiterjesztett kezek az "anyaméhet" jelképezik, átkarolják az " úJszülötteket" , lelket és erót sugároznak feléj ük.
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Erre a támogatásra , a keresztény környezetre annál is inkább szükség van,
mivel a fiatalok tudatára ébrednek annak , hogy a világ szelleme, a bún és a
rossz állandó harcban áll a Lélekkel. Tudjuk, alig töltötte el a Szentlélek Krlsztust a Jordánnál, máris megkfsértette őt a gonosz az élet sivatagában. A krizma
azonban biztos ft, hogy amfg a Lélek éltet bennünket, nem kell télnünk a harc tól. A bérmál ás az erö szentsége: Dávidhoz hason lóan lsten erejében biztos
gyözelmet aratha tunk Góliáton , a b űn ös világon .
Megkérdezheti valaki: na, és milyen eredményt érünk el ezekkel a próbálkozások kai ? Az igazi, belsö gyümölcsökröl csak lsten mondhat Itéletet. Ezen
a téren csak reményünk növe kszik. ~szrevehetöen is van azonban valami változás. Igy pl. a bérm álásnál egyre kisebb szerep jut az "aj ándéknak ": mit is
adjak a bé rmálkozónak , milyen ruh át vegyek fel stb. ~rezhetöen az vált fontosabbá, hogy valób an az egész közösség a Lélektöl eltelve álljon a püspök mellett
és fgy múköd j ünk közre a fiatalok lelk i újjászületésében .
II. A kis csoportok lelkisége
Amilyen mértékben csök ken a felszentelt papok száma, olyan mértékben
ébreszt " hivatást" a Lélek sok-sok világi hfvöben , hogy I d ői és fáradságot szenteljenek a pléb ániai közösség s ezen keresztül az egész emberiség szolgálatára. A világban élve mint férj és feleség a polgári társadalomban betöltött hivatásuk mellett találnak lehetöséget lelkipásztori munkára is, mert nem külső ,
hanem egyre inkább belső okok indft ják öket a felelósségvállalásra. Egyre
Inkább az "egy-ház" szfv ében akarnak éln i, ott pedig a hit szerint való élet
és az ima a fő feladat.
Tudatára ébredtek annak, hogy az egész világmindenség Krisztus Titokzatos Testéhe z tartozik, ennek a hozzátar tozásnak pedig egyre jobban meg
kell nyilvánuln ia. Hiszik , hogy az egész világmindenségnek van "lelke", amely
ezernyi kisebb-nagyobb egységre oszlik (ország , város , plébánia). Az egyetlen
nagy, krisztusi Léleknek kell ténylegesen is éltetnie ezeket az egységeket. A
plébán iai kis csoportok a helyi egységek "lelke" , a Lélek látható megnyilvánulásai. Amint a kis zsidó nép arra vol t kiválasztva, hogy jelképezze és hirdesse
a több i népnek: lsten jelen van és múködnl akar az emberi közösségben, úgy
a mai plébán iai kis csoportoknak is az a feladatuk , hogy tanúskodjanak a világban múködö isteni Lélekröl.
Múködési területként plébániánk tizennyolc csoportot ajánl fel hfveinek.
Köztük az Ifjúsági csoport (Jungschar) és a Nyugd fjasok csoportjai (Seniorenklub) , a Curs llto és az Üjkatekumenátus (Neocatecumenatus) mellett a Bibliakör, a Férfi- és Nöegylet, az Áldoztatók, az Anyák Iskolája (Mütterseminar) és
az Egyházi Zenei Bizottság a legjelentösebbek. Mintegy 130 személy tölt be
aktív vezetö szerepet ezekben a csoportokban.
Az Anyák Iskolá ja inkább tagjai " hivatásbeli " továbbképzését szolgálja.
Erdek lődés űk középpontjában a házassági témák és gyermekeik helyes nevelése áli. Hetent e jönnek össze, s egy évre kidolgozott programjuk szerint hfv-
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nak meg előadókat, akikkel neve lési problém áikat megtárgyalják. A csoport
már régóta múködik és elég önállóan.
Sajátos csoportot alkot az Egyházi Zene i Bizottság. Templomunkat Schubert-templomnak is nevez ik. mivel itt múködött Bécs e h íres muzslkusa. Szellem i hatása ma is érezhető. Sok magas színvonalú zene i rendezvényt tartunk
hol templomunkban, hol pedig a plébán ia tágas és hangulatos belső udvarában. Ezeken a ren dezvényeken sok neves múvész is részt vesz és kerü l így
kapcsolatba egyházközség ünkkel. múköd ik együtt velünk.
Mind az Anyák Isk olája résztvevőinél és évi programtervezésükben, mind
ped ig a zenei programot e lőkészítő tárgyalásokon s a rendezvények kivitelezésekor arra tö rekszünk, hogy fedezz ék fel életükbe n, anya i, zene i hivatásukban a bennük múködő Istent. A természet minden megnyilvánul ásában , az anyai
szívben ép púgy , mint a zenén keresztü l O szól hozzánk. Találjuk meg tehát
Ot minden al kotásában.
A kis csoportok lelki alakltásában ,is központi helyet fog lal el teh át a szentségek helyes felvételére való felkészülésnél hangoztatott elv: talá ljuk meg a
bennün k és a rajtun k keres ztül múködő Isten t, akinek gye rmekei vagyunk.
Egyes csoportok, pl. a Cursillo és az Újkatekumenátus tagjai bizonyos fokig
sajá tos lelkiségi 'irányítást, támo gatás t kapnak köz ponti, országos szerveiktől.
A gyak orla tba n azonb an ezek az irányelvek és felhívások, "utas ítások" alkal mazkodnak a plébánián uralkodó és alakuló lelkiséghez . Márcsak azért is, rnlvel közvetl en " megbízo tt lelkészük" a helyi plé bános. Ugyanakkor tagadhatatlan az is, hogy ezek az ala pközösségek hatnak a plébánia életére, hiszen tagjaikban - az elvégzett tanfolyamok, kurzusok által - jelentősen tudatosodott
a világi hivők lelki pásztori elkötelezettsége.
Az elsőáldozók és a bérmálkozók fel kész ítésében közremúködő csoportok
lelkiségének klalakítása azonban főképp a plébánia feladata. Az elsőáldozást
az "asztalanyák" (Tischmütter) segítik, a bérmálkozók felkészítésével ped íg
20-25 év körüli fiatalok tevékenykednek.
Az " asztalanyákat" az első áldozáshoz járuló gyermekek szülei köz ül választj uk ki. Az a feladatuk, hogya plébános kate kéz ise után a csoportokra (asztalokra) osztott gyermekekkel (6-7 egy-egy asztalnál) kb. félórás beszé lgetés
ker etéb en elmélyítsék a hallottakat. Az édesanyák örömmel vállal ják ezt a
feladatot. hisz en saját gyermekeik hitbeli növekedésében múködhetnek közre.
A bérmálkozásra készülő serd ü lők 10-14 tagú csoportjait ped ig ki vezethetné ügyesebben. mint alig pár éwel idősebb " bátyj uk" és " nő vé rü k " ?
Ezeknek a csoportoknak le lki továbbképzésében főleg két elvet igyekszünk
elmélylten i: éld magad is, amit tov ább akarsz adni , és táplálkozz lsten Szavábóli
Tagjaik mi nd en e k előtt tudják, hogya lelkipásztori közremúködés nem
" nyüzsgés" , nem "p uszt a tevékenység" , hanem együttmúködés a bennünk
lak ó és ható Lélek kel. Az els ő és nél külözhetetlen feltétel tehát az, hogy lelkünkben tudatosítsuk jelenlétét, hallg assunk szavára, és sajá t életünkben
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igyekezzünk (előbb/egyidejűleg) megvalósftani azt, amit másoknak tovább
óhajtunk adnI.
Az els éáldozásl, 'il letve bérmálási felelősök havonta legalább egyszer összejö nnek a plébánián. Találkozásuk egy-egy fél napot vesz igénybe . Első pontként kiválasztun k egy megfelelő részt a Szentirásból és közösen átelmélkedj ük.
Itt tanulj uk meg, mit is kiván az Úr tőlünk. Ki-ki imádkozva megfontolja , mit
mond neki, saj át magának a szöveg. Majd közli a megta lált gyümölcsöt a többiek kel. Ez az elmélk edés vezet el a következő lépéshez : mit is kell tennünk
a ránk bizottakkal.
Sürgetjü k azt is, hogya hivő gyakran emelje fel kezét és sziv ét Istenhez.
Imádkozzék a plébánia terü letén é lőkért és nevükben. I:letük egyik jelképe
legyen a templomtorony: égre mutat, kieme lkedik az épülettömegből ; a két
kön yörg ő kéz a pléb ánia imádkozó kezei.
A nagyobb ünnepek e lő tt szorgal mazzuk a böjtöt. Mértékét ki-k i maga
szabj a meg. De font osnak tartj uk, hogy a lelkész és közvetlen munka társa i is
vegyék ki részüket b előle . Nemcsak az önmegtartóztatás lebeg a szemünk
előtt, hanem az a tapasztalat 'is, hogy aki böjtö l, az érzékenyebb a szellemi, a
lelki valóságok észlelésére és elfogadására. A mai világban oly gyakori a te li
has és az érzékek telitett sége, ez ped ig komoly akadá lyt képezhet a Lélek
sugall atainak megha llásában, követésében. Igen fon tos, hogy személyesen
éljük meg, mit jelent éhezni. Ez ugyanis mind ig valami utáni vágyat, érdekl őd é s t fogl al magában.
A kis csoportok lelkiségének fejlesztésében fontos szerepet játsz ik az Egyházközség i Tanács tagja inak és más vezetőknek évi rekollekciója. Kb. harmincnegyvenen két napr a elvonulnak egy lelkigyakorlatos-házba vagy hasonl ó
helyre. Itt átelm élkedj ük és megbeszé ljük pléb ániánk helyzetét és a jövő feladatait, Ezek a ta lálkozók döntő j e l e n tő s é g ű e k abbó l a szempontból, hogy közösség ünket és a kis csoportokat egyre inkább a Lélek vezesse.
Plébániánk lelkiségének alapvonalát tehát ebben a monda tban fejezhetjük
kl: lsten gyermekei vagyunk és lsten működik bennünk és általunk a világban.
Ez a lelkiség két fokon valósu l meg: széles körben a szentségekre való
felkészités szintj én. A különféle plébán iai kis csopo rtok bizonyos többletet
jel entenek: apostoli egységekké válnak , amelyek - saját megszenteJődésük
mellett - az egész plébániai közöss ég keresztény, istengyermeki kiteljesedésén is fáradozna k.

Alszeghy Zoltá n
AZ ÚJ LELKISI:G KISI:RTI:SEI

Vannak eg ysz e rű , prob lémátlan kisértések, mint a kisértés arra, hogy tegyünk valami rosszat. Sokka l veszélyesebb az a kisértés, ami arra csábit, hogy
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rosszul műveljük a jót, vagy hogy ne tegyük a jót, attól való félelm ünkben ,
hogy rosszul tehetnénk. Cikkünk ilyen kIsértésekkel foglalkozik.
Napjainkban új lelkiség bontakozik ki előttünk. Szükség van rá. Amikor az
emberi éle t stflusa a történelem folyamán megváltozott, a Szentlélek mindig
életre hívta a Krisztus-követés megfelelő módját. Ma se röv idül t meg az Úr
karja. De a teremtő Lélek működését köve ti, mint az árnyék, a Gonosz ron tó
befolyása, ami igyekszik eltorzltani, elferdlteni, eltúlozni a jót, hogy ijedtünkben eláiljunk tőle. A következőkben kiemelünk a mindennapos tapasztalatból
néhány ilyen kís értést, ami fel-felbukkan az új kor lelkiségét kiérlelő mozgalmakban. Célunk nem az, hogy elrettenjünk az újtól, hanem hogy helyesen gyakoroljuk.
Múlt és jelen

A szükséges és helyes megúju lás első buktatója a múlttal való kapcsolat
megszakadása. Ez az áIlf tás értelmetlennek tűnik, hiszen aki az új felé fordu l,
szükségképpen elfordul a rég itól. Csakhogy a keresz!'ény megú julás sohasem
maradéktalan szakítás a rnúlttal, hanem egy nagy hagyomány szer ves továbbfejlődése. Nagy szeretettel és tisztelettel veszünk át valam it, ami " egyszer s
mindenkorra öröksége a szenteknek" (Júd 3), hogy új módon vetítsük a jövőbe.
A XX. század lelkiségének megújulása történetileg egybeesik a forrásokhoz
való visszatéréssel. A második világháború után, különösen Franciaországban,
ahol az útkeresés ' a legmerészebb formákban mutatkozott, meg lepően erőte ljes
volt a szentlrásmagyarázat fejlődése, és az Egyház közvé leménye a sz űk szakkörökön kívül is újra felfedezte a keleti egyházatyákat, tudományos szempontból is igen igényes kiadásokon keresztül. Láttunk munkáspapokat, akik a napi
munkában meggyötört idegekkel is mindennap olvasták a puszták reme téinek
műveit, éppen azért, hogy merőben különböző életkörülményeik köz ött más
módon pótolják azt, amit az ősatyák a maguk mód ján gyakoroltak.
A mal megújulási k ís érletak képviselői akkor térnek téves útra , amikor úgy
viselkednek, mintha számunkra érdektelen volna mindaz, amit a Szentlélek a
múltban sugallott a hIvőknek , csak azért, mert a múltban (is) suga ilotta. Tanú ja
voltunk, hogy egy, az imáról szóló előadás végén egy jóakaratú embe r megjegyezte: Ez számunkra nem lehet érdekes, mert hiszen az előadó maga is
megvailotta, hogy az elmúlt századokban is így gondolkoztak a keresztények . .
A múlttal való szakítás furfangosabb módja, mikor a hitünk forrásaiból csak
egy töredéket ismerünk el mérvadónak, és pl. Szent Pál leve leit kljátsszuk a
Máté-evangélium vagy a Szent Jakab levele ellen, vagy mikor Szent Agoston
(egyoldalú) idézésének örve alatt becsukjuk a szemünket a görög szentatyák
ragyogó tanúságtétele előtt. Csak az az újítás igazán .katol lkus", ami kereszténységünk minden forrásában felismeri a Szentlélek adományát, és felteszi a
kérdést, hogyan lehetünk mindehhez hűek új gondolatformáinkban, új életmódunkban. Akik pl. csak az Evangéliumot akarnánk tiszteletben tartani Szent
Pál tanítására nem hallgatva, azoknak a kezéből az Evangélium is kicsúszik.
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Nem válogathatunk ugyanis a Szentléle k k űl önb öz ö szavai köz ött: ezek csak
akkor válnak számunkra érthető beszéd dé, ha mindet egyenlő tisztelettel fogad juk .
Tür elmetlenség

Gyakori kisértés a türelmetlenség is. Az egyháztörténelem sok példát ismer
arra , hogy egy-egy közösség általánosan köte lező jogszabállyá akarja tenni az
Evangélium radi kali zmusát, vagy legalább is annak egy-egy olyan követelményét,
ami különösen összhangban áll a közösség kedvenc meglátásaival. Másodosztályú kereszté nynek tart ják azt, aki legalább nem mindenki számára és nem
mind ig tartj a betú szerinti kötelességnek az evangél ium i eszmény egyik -másik
k ü l ső követ elményét, és elkülönü lnek a "tö kéle tlenek " t örneq ét öl, hálát adva,
hogy nem olyan nyárspolg áro k, mint az a "vámos" ... Ezekben az esetekben
a megúju lást s ü rg ető kis közösség hamaros an száraz ággá válik az Egyház
zö ldell ő , terebélyes fáján .
A mal megúju lás nem egyszer megakad ilyen részle ges, helytelenül általánositott követelmények sürgetés én. Hivei az újonnan megtértek türelmetlenségévei botránkoznak meg azon, hogy nem mindenki követi meglátásaikat.
Megesi k, hogy egy-egy közösség egy poli tika i irányt önkényesen evangéliuminak mln öslt, és nem túri , hogy más keresztények más kulcs szer int elemezzék
a társadalom helyzetét, és más ideigvaló prog ramokat részesitsenek előnyben.
Az evangélium i szegénység eszményéne k egyoldalú hangsúlyozása is sok szeretetlenség re adott alka lmat. Emlékszem egy derék egyedülálló idős emberre,
aki életmunkájával nyugd ijra és betegségi segélyre szerzett jogot, és félre tett
magának egy szerény kis összeget esetleges nagyobb kiadásokra. Egy megúj ulási mozgalom követői fejükbe vették, hogy " megtéríti k" , ráveszik, hogy ne
törőd jön a [övével, hiszen irva van, "a holnap majd gondoskodik magáról, a
mának elég a maga baja" (Mt 6,34). Azt hajt ogatták, hogy nem hú tanítványa
az Úr Jézusnak, amíg le nem mond a nyugdíjáról és a biztos ításra való jogról
és szét nem osztja mindenét a szegények között. Szegény ember megtette,
amire noszogatták, de meghasonlott önmagával , mindenkitől elzárk ózott , és
egyre azon töprengett, mi lesz vele , amikor majd nem fog tu dni dolgozni.
Krisztus Urunk keményen itélte meg azokat , akik elviselhetetlenül nehéz
terheket hordanak össze és raknak az emberek vállára (Mt 23,4), és így bezárják a mennyek országát az emberek előtt (uo. 13). Szent Pál is vitába szállt
az olyan vezetőkkel , akik "tilt ják a házasságkötést és bizonyos ételek fo gyasztását" (Him 4,2-3). Igaz, vannak az Evangéliumnak követelményei, amelyek az
Úr Jézus minden tan ítványa számára k ötelez öek , de csak az egész Egyház
illetékes arra , hogy megállapítsa, melyek ezek. A Szentlélek nem ugyanazon
az úton vezet minden kit a Krisztus-követésben, és isteni tür elemmel lassanként tárja fel az Úr Jézussal való személyes barátság újabb és úja bb követelményeit: elő ször tejj el táplálj a az Atya gyermekeit, és fokozatosan, nagy tapin tattal vezeti őket a szilárd ételek fogyasztására (vö. Zsid 7,13-14).
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Csoport

A buzgó cs op ortok, amelyek az új lelkiség meleg ágyai , gyakran nagyon
szépe n ünn eplik az eukarisztiát. Mil yen fe lemelő do log a szívhez szóló, közvetlen ige- magya rázato t hallgatni, együtt énekelni a t öbbiekkel, körü lüln i az
oltárt, elmerülni a megr agadó csend ben, ami itt-ott félbeszak ítja az együtt es
imádságoti Mik or ezekn ek a mozgalmaknak a tagjai visszaem lékeznek a régi
rnls ékre , ame lyeket valam ikor végigu natkoztak, az a benyomásuk, hogy az új
ünneplés új világo t nyitott meg e lőttük . Sajnálattal go ndolnak azokra, akik vasárnapról-vasárnapra csak .rnls ét hallgatnak ", de semmi eredményét nem
látják a szokásos gya kor latoknak. Ugyanez a benyo másuk a többi szentségről
is. Amikor el ő ször vesznek részt az együttesen e lőkés zített, köz ös hálaad ással
záródó b űnb án a t i ájt atosságon, úgy ér zik magukat, mintha először gyónn ának
igazán az életü kben. Nem egysze r lehet hallani a meg jegyzést: ,, ~ n már nem
is tudok a rég i módo n járulni a szen tségekhez, idege nnek érzem magamat a
templomban, ahol csupa i d egenből áll ó tömeg van összezsúfo lva ; ha nem vehetek részt a csoportom összejövetelé n, i nkább csak magamban Im ád kozom! "
Azt sem érzi k nagy veszteségnek, ha nin cs pap az összejövetelen, és t iszteletben tartva az Egyház szabályait, nem emlékeznek meg az uto lsó vacso ráról.
" Többet ér a csoport egy talá lkozása, mint minden léle ktelen templ omi szertartási " - hangsúlyozzák.
Az élm ény, amit le írtunk, é rthető, de a következtetés, amit levonnak belől e ,
már téves.
Igaz , a szentségek nem adják meg a kegyelmet, ha nem járulunk hozzá juk
hittel, bizalomm al. Ann ál hatékon yabbak, minél jobban elő vagyunk készülve
a felvételü kre. Egy talán kis sé elc sépelt, de minden esetre talá ló hasonlat szerin t, úgy vagy unk az Egyház szentségeivel, mint a forrással. Mindenki annyit
merít belő le , amennyi belefér az edénybe, amit magával hoz . De ebből nem
következik , hogy csak szorongassunk egy nagy vödröt ané lkül , hogy a fo rr áshoz mennénk vele . Mert Krisztus Urunk elsősorban a szentségeken kere sztül
akarja ép íten i benn ünk az ő or szágát.
Azt sem szabad elfelej ten ünk, hogya kegyelmi ajá ndék, amire szüks égünk
van, nem azo nos azzal a meghato tt sággal, meg indu lással , amiben néha a
szentsége ken kívül is részünk van. Am it a liturgiában mindenek fölött keresünk , az nem a múló elérzékenyülés, hanem az, hogy Krisztus Urunk belépjen
az éle tünkbe és megí gérje, hogy erő s és mégis gyöngéd kézz el vezet a keresztény tök élet esség és azon át az üdvösség felé. Ezt pedi g cs ak akkor múveli
bennünk az Ü dvö zítő, ha a csoport nem az Egyház mellett, azo n kívü l, hanem
az Egyh áz é l ő egys égében múködik.
Közösség
~vs záz a d u n k új le lkisége fon tos nak érzi a baráti együttl ét ser kentő, gyarapító befolyását. Ez megint nagyon helyes gon do lkozásra mutat. A közelmúlt,
tévesen, úgy tekintette a Krisztus nyom ába szeg őd ő embert, mintha elszigetelt
egyed volna. Pedig hát egészen els zige telt egyede k nem is élnek a föld hátán.
A közösség közremúködése nélkül testi életünk is leh etetl en volna, de szelle-
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mi életünk se tudna kifejlő dni, hiszen nyelv nélkül pl. még fogalmaink se lennének, a nyelv pedi g a közösség ajándéka a gyerek bölcsőjében. Akár akarjuk,
akár nem, részesedünk egy kultúráb an, azaz öntudatlanul elfogadunk olyan
meggyőződést és értékrendet. amely környezetünkben magát61 é rt et ő d ő n ek
számlt, és amit intézményeink, szokásaink, irodalmunk stb . hallgat61agosan
közölnek velünk .
Anélkül hogy észrevennénk, kiemelkedő egyéniségek hatása alatt fejlödünk,
rajtuk keresztül sodr6dunk bizonyos eszmék bűvk ö ré b e, az ő példájuk, vonzó
vagy taszító hatásuk alatt fejlesztjük ki erkö lcsi és léle ktani személyiségünket.
Ez áll természetfeletti életünkre is, mert hiszen lst en minde n tere mtményét a
maga természete szerint vezeti a krlsztusl tökél etesség fel é; az üdvöz ltö lsten
kegyelmi adományait is a környezet közvetftó hatása folytán adja gyermekeinek. Még a legnagyobb szentek is ad6sai környezetüknek, mestereiknek, és
az a küldetésük, hogy másokat is támogassanak, vezessenek az üdvösség
útján. Szent Ferenc vagy Szent Bernát környezetében számos hivő olyan magas fokú kegyelmi életet élt , amire maguk ra hagyatva sohase tudtak volna eljutni.
De ebben a pontban is lehetséges egy félreértés, egy elferdülés. A környezet és a kiemelkedő vezetők serkentik, e l ő seg l ti k bel ső fejlődésünket, de nem
pótolhatják azt a személyes elhatározást, amellyel elfogadj uk a hitünk által
elénk tárt eszményt, és hűséges kitartás sal igyekezünk feléje. A serkentő kör nyezet és ig azi nevelő hatása éppe n abban áll, hogy bizonyos szempontból
feleslegessé teszi magát; arra segit, hogy nélküle is egyre jobban meg tudjunk
állni a lábunkon. Ha a környezet vagy a ve z et ő hatása olyan erős , hogy kiküszöböli, szinte pótolja a személyes választást, akkor örök gyermekkorra vagyunk
kárhoztatva, életünk csak visszhang ozza más, erősebb egyéniségek életét.
A környezet és a teljesebb kereszténység re törekvő személy viszonyának
nem szabad olyannak lennie, mint a dunai vontató gő zös és a vontatott uszály
kapcsolata: amíg bírja a kötél, haladnak az ár ellen, de mihelyt elszakad, az
uszály menthetetlenül megford ul és lefelé sodorja az ár. Sajnos, ez a példa
nem egyszer alkalmazható az új lelkiséget megvalósItó mozgalmakra. Az egyes
ember, azt lehetne mondani, bérbe adja a maga személyes szabadságát a
csoport vezetőjének vagy összesség ének. Am ig rendszer esen találkozik velük ,
minden megy, mint a karikacsapás; de amiko r a csoport tagj a kimarad a csoportból, egyszeriben visszaesik előző életformájába. A veze t ő túl erős eg~ni
sége, ha nem vigyáz, elnyomja követői életét, ahelyet t hogy fejlesztené. Ogy
tapadnak hozzá, mint a bor ostyán a fára. A túlságosan intenziv közösségi élet
elkényezteti az egyes embert, úgy hogy csak a közösség túlfűtött légköré ben
tud megélni. Ez a hiba nemcsak akkor végzetes, ha az egyes embernek, a
külső viszonyok megváltozása sorá n, egysze r csak a maga lábán kell megállnia. Akkor is káros, ha a mozgalom tagjai holtig élv ezik a veze tő és a k öz össég hatását. Mert aki nem tud a maga lábán megáll ni, az még nem szegődött
el egészen Krisztus követésébe, hiszen nem maga él, hanem a lenyűgöző erejű
közösség él benne és helyette. Akkor helyes a közösségi élet, ha a csoport
tagja úgy fordulhat vezetőjéhez és társaihoz, ahogy a szamariai emberek mon66

dották a Jákob kútjátó l vlszatéró asszonynak: most már nem csak a te szavadnak hiszünk, hanem magunk is tud juk , hogy valóban ó a világ Üdvözítóje (vö.
Jn 4,42).
TekIntély

Napja inkban az egymást felváltó ideológiák sodrásában életünk alapvetó
szavai is változtatják érte lmüket. Igy van ez a "tekintély" szóval is. A polgári
jogpozitivizmus hatása alatt a közvélemény hozzászok ott, hogy azt tartsa " tekintélynek ", aki kikényszeríti , hogy hallga ssák a szavát, mert bünteti azokat,
akik nem tart ják számon irányításá t. Amiko r a hívó ember az új lelki ség áramlatába kerü l, meglepe tve tapasz talja, hog y van másfajta " tekintély " is : a kari zmatikus egyéniség, aki inte nziv módon éli a hitét, és szinte kézzel fogható
módon kimutatja magában a kereszté ny élet lehetósé gét, sugárzó szépségét.
Ezt a "tekintélyt " nem " kell" követni, maga vonz követé sére. Igy aztán a hívó
ember nemegyszer kétféle tekintélyt külön böztet meg; az els ő t elviseli, a másik ped ig spontán módon serkenti arr a, hogy kövesse. Igy tö rténik meg, hogy
vannak buzgó keres ztények, akik az államhatalom törvényeivel csak akko r t öródnek, ha attól kell tar taniuk, hogy áthágásukat a hatalom meg torolj a, de az
Egyház vezetó inek a szavára sem adnak, ha az nem szívükb en kelt visszhangot. Aki Igy gondol kozik, tanácstalanul hallgatja a keresztény hagyomány buzdítását, mely szerint akkor is engede lmeskedni kell a tek intély nek, ha erótlen ,
mert egyrészt nem tud és nem akar kényszerí teni senkit se, másrészt nem vonz
önkéntelenül is, hisz a viselóje gyarló vagy éppen méllatlan ember.
A harmadi k fajta tekinté lynek az a tit ka, hogy hisszük : lsten rajta keresztül
akarja vezetni az életünke t. "Aki tite ket hallg at, engem hallgat, - aki titeket
eiutasit, enge m utasít el " (Lk 10,16) - mon dotta tanítvá nyainak az Üdvözító .
Ha nem hallgato k arra , aki lsten nevében szól hozzám, nem mind ig kerü lök
börtönbe, és nem mindig juto k ellentétbe érzel meimmel, de elszakad ok az
lsten üdvöz ltó akaratától. Mert lsten akarja, hogy a természetes és természetfeletti közösség ek vezetóinek Irányitása szerint éljek, amenny iben ez az irányítás nincs ellentétben a lelk iism eretem szavával.
lsten azt akarja, hogy az ember közösségben, családban, társadalom ban,
államban éljen. De ezek a közösségek nem tudnának létezni , ha a közösségi
élet prob lémáina k sok lehet ó mego ldása között minden tagj uk mindig azt választaná, ami abban a pillanatban neki a leghelyesebbnek látszik, hiszen így
nem múködhetnének közre a közjó érdekében folytatott együttes tevékenységben. Kell, hogy legyen valaki, aki irányítja a többit. Igya teremtó lsten akaratának követelm énye, hogy hallga ssunk a törvényes vezetó szavára, feltéve természetesen, hogy nem bünt kíván tól ünk.
Ez a követelmény nem tételezi fö l, hogy a vezetó parancsa tárgy ilag, tartalmilag megegyezi k az lsten akara tával. Az elöl járó értelme tévedhet, és akarata
helytelen irányba fordulhat. De számomra akkor is lsten akarata, hogy kövessem a felj ebbvalók törvényes irány ítását, a maguk illetékességi köré ben, mert
hiszen ő k a harmadik értelemben vett "tekintélyt" képviselik : az ö szavuk megszabj a, miben áll az az életforma, amelyben számíthatok a h ű s é ges lsten meg67

szen te l ő , életadó és élet -gyarapltó kegyelmi jelenlétével. Ebben az értelemben a " tekintély" foga lma némileg rokon a szentség lényegével. Hallgatva a
tekintélyre, tanúsá got teszek arról , hogy a mögötte álló lsten akarata szerint
óhajt ok élni, de egyben el is érem, hogy ls ten üdvözítő akarata életemben erő
teljesebb módon legyen jelen, mű k ö dj é k, legyen eredményes.

így helyes közé putat találunk a közelmúlt néha talán kissé gyerekes, túlságosan gondtalan tekintélytisztelete és a j elen tek in télyromboló irányzata között. A keresztény ember mindig lelkiismeretét követi , de éppen a lelkiismerete
fogadtatja el vele a törvényes vezetők irán yí tását mindabban, aminek a megszabására küldetésük van az Istentől. Talán nem helyesli a módot, ahogy élnek, de számon tartja utasltásai kat, az Üd vözítő szava szerint: ha Mózes székén Irástudók és farizeusok ülnek, nem él a tetteik szerint , de megteszi azt,
amit mondanak neki (vö. Mt 23,2).
Mindez fokoz ott mértékben áll az egyházi vez e t ő k re . A pápa és a püspökök
személyében világosan megn yil vánul a tekintély igazi keresz tény fogalma,
mert hiszen nem " kényszerí tenek" senkit semmire, és az ő szinte ismeretlen
személyük ritkán indít spontán mód on követésük re. Ha hallgatunk rájuk, a
puszta hit vezet bennünket. Hisszük, hogy az ü d vöz ítő lsten küld segItségünkre
pásztorokat, akik az ó nevébe n megsz abják, mit kíván tőlünk a vágy : legyen
meg az ó akarata, miképpen menn yben, úgy a földön is.

*
A körülöttünk és benn ünk sarjadó új vil ágban , az isteni Odvözítő új utakon
vezet bennünket. Botladozv a, tévedve, tévedéseinket szüntelenül kiigazítva
igyekszünk őt követni. Sokszor az a benyom ásunk , hogy utaink szétágaznak.
Botránkozunk egymáson, azon, hogy egyik ünk másképp követi az Urat , mint a
másik . Ebben a botorká ló, s o k szí n ű Kri sztus-köve tésben az a legfotosabb, hogy
megértsük egymást. Mikor Szent Pál a kereszténye k egymás k özött való viszonyáról beszél , azt ajánlja legtöbbsz ör: tű rjü k el, hogy különbözőek vagyunk.
"Viseljétek el egymást szeretettel. Töre ked jetek rá, hogya béke kötelékével
fönntartsátok a lelki egységet " (Ef 4,2-3). " Viselj étek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen" (Kol 3,13). Az
apostol tudatában van annak, hogy néha még az ő magatartása is meglepi
híveit. " Bárcsak elvise lnétek rész e mrő l egy kis balgaságo\! " (2Kor 11,1). Mert
még nem jött el az idők teljessége , ami kor a szent város , az új Jeruzsálem
alászáll az égból , mint a vőlegényé nek feléke sített menyasszony (vö. Jel 21,2).
Addig figyelünk az Úr szavára, amit egyszer s mindenkorra kimondott nekünk
az Irásokban, az Egyház tanításában, és egyre kim ond a szívünk mélyén . Ez
a szó a sötétben világító lámpás, amí g a nap fel nem virrad , és a hajnalcsillag
föl nem ragyog a szívünkben (vö. 2Pt 1,19). Szükségünk van egymásra. egymást kiegészítő külön bözősé günk re, hiszen mi nd csak egy-egy oldalát látjuk
meg a teljes krisztusi ideálnak (vö. 1Kor 12). Az a fon tos , hogy mindannyian
törekedjünk a legtökéletesebb adományra, a szeretetre, ami mindent eltűr,
mindent elvisel (1Kor 13,7), még a köz ös Krisztus-követésben feszülő különbözőségeket is.
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AZ EGYHAZ SZAVA

II. JÁNOS PÁL PÁPA "URAT ÉS ÉLETADÖT" (DOM INUM ET VIVIFICA NTEM)
KEZDETO KöRLEVELE - Róma, 1986. május 18.
II. János Pál új körl evele bezárja a Redemptor hominis (a Fiúról) és a Dives ln
misericordia (az Aty áról) c. enctkllkálval megkezdett kört a Szentháromságról. A
Szentlélek Úristen misztériuma egyre Inkább foglalkoztatja korunk teológusait . Müködésének megtapasztalása pedig J e l e ntő s szerepet tölt be az elmélyülö lelkiség meqújulását keresők életében.
A május 30-án tartott vatikáni sajtótájékoztató szerint a körlev él eredet ijét lengye101 fogalmazta meg a pápa. A hivatalos szöveg azonban a latin ford ítás . amely a Beve.
zet ön és a Zárószón kivül 3 főrészböl áll. s összesen 67 pontra oszlik.
A B e ve z e t ö rámutat , hogy az egyh áz kezd ettől fog va, és ma is megvallja hitét a Szentlélekben , aki az Úr és Eletad ó. Az " ő s ré g i és mindig új hit"
alapján mély íti el teh át a róla szóló tan ítást, mert ő az egyház megújulásának
forrása és ereje (1-2. pont).

I. rész: Az Atya és a Fiú Lelke, aki az egyháznak adatott
Ebben a részben a Szentl élekről kapott kinyilat koztatás újszövetségi alaclalt és az
újabbkori egyházi tan ít ás főbb vonásait tárja elénk a pápa. Az elóbbinél fő ként Szent
János evangéliumának 14-16. fejezetére épit . A páli l ev el e kb ől a Rómaiakhoz Irtnak
Jut nagyobb szerep, mig az ószövetségi ir atokból lzaiás prófétát s z ólalt atja meg. Az
egyházi tanltást a II. Vatikáni Zsinat (LG 4) alapján közli .
Jézus az utolsó vacsorán Igérte meg tan ítv ány aina k a "másik Vig asztalót " ,
a Szentlelket, "akit majd nevemben küld az At ya, (s aki) megtanít benn eteket
mindenre és eszetekbe juttat mindent, ami t mon d tam nektek" (Jn 14,26). Ennek a "mindennek" , a teljes igazság nak fontos része az. " ami t az apostolok
most még nem képesek elviselni s ami szükségszer úen összefügg Krisztus
kiüresedésével szenvedésében és kereszthal áláb an ; s ez még csak a közeljövöhöz tartozott, amikor ezek a szavak elhangzott ak." Másrészt jelentős része
az az Igazság is, hogyamegváltás titkának hitb en és hittel való elfogadása a
Szentlélek múve . " Ebben a kérdésben tehát a Szen tl élek a legfőbb tanítója az
embernek, világossága az emberi értelemnek. A li ez az apostolokra, a szemtanúkra; az ö feladatuk lett, hogy minden em bern ek hird essék min dazt , amit
Krisztus cselekedett és tanított , főleg kereszth al álát és feltámad ását. Egy át fogó szemléletben áll ez továbbá a Mester tan ítv ányainak és hi tvallóinak minden nemzedékére : őnekik kell lsten misztérium át - amely az emberiség történelmében rnűk ödlk -, hitben elfogadni és nyíltan megvallani; így nyer végső
biztos magyarázatot a történelem . Benső kapcsolat áll tehát fenn a Szen tlélek
és Krisztus között. Ennek alapján rnűk öd lk a Lélek mint .a más ik Vigasztaló'
az emberiség történelmében és valósítja meg , hogya Názáreti Jézus ki nyíl at-
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koz tatott ör ömhír ét folyamatosan továbbadják és terjesszék" (3-7). Hogy mily
szor osan kapcsolód ik az ő küldetése Krisztuséhoz, mennyire ebból merit a
megváltá s gyümölcseinek meqszllárdltására és előmozdítására az emberiség
és a világ tör té nelmé ben, azt jól kifejezi a "kapni" szó : " Az enyémből kap ja,
amit majd hirdet nekte k " (Jn 16,15).
A Jáno s-evang éli umból tanulj uk meg legjobban azt is, hogy az Atya, a Fiú
és a Szentlélek egy mástól k ü l önböző személy ek, jólle het bensőséges viszony
f űz i óket egybe. Az evangé lium 16. fejez etének 7. verse ped ig mintegy okozati
összefüggést állit fö l Jézus távozása és a Lél ek eljövetele között. A húsvéti
búcsúbeszéd alko tja tehát a Szenlháromságról kapolt kinyilatkoztatás csúcspon tját. Ennek az önmagá t kölcsönös en ajándékozó Isten i Szeretetnek, ennek
a "Szeretet-létnek " " személyes kif ej ező je" a Szentlélek (8-10) .
A Lélek aján dék me gs z entelő dés ünk re . A Fiú a kereszten befejezte a megváltást, egysze rsmind azonban halá lával s feltámadásával (Jn 16,7) "el is távozott " a földről , hogy átadj a a Lélekn ek tel jes megváltó erej ét. A teremtéshez
hasonló új kezd etről beszélhetünk tehát a Lélek működésével kapcsolatban.
A bűn n e l az embe r ell enállt lsten üdvö zítő önközlésének ; " Jézus Krisztus, az
emberiség és a vil ág megváltója által a Szentlélekben végérvényesen megvalósul a Háro mságo s Egyisten önközlésének új kezdete " (11-14).
A Léle k műk ödés é n e k j el e ntő s é g é rő l tanúskodik az a tény is, hogy ó kente
fel a Messiást (neve " Felkent"-et jelent). lzaiás próféta utal erre, amikor lelrja
az "úr szolgájának " tevékenységét (Iz 11, 42, 48, 59, 61); Jézus pedig mess iási
működé s e elej én magára alkalm azza ezt a jövendölést (Lk 4,16-21). A Lélek
felmagaszta lja a Názáreti Jézust: keresz tségénél a Jordánban (Lk 3,16), a tanftványok sikeres működése után (Lk 10,17-21). (15-21).
A felt ámadott Kr isztus szavai : "Vegyétek a Szentlelket" szintén mutatják a
szoros kapcsolatot a Lélek és Jézus küldetése közö tt a megvál tás művében:
" A Fiú küldeté se, bizon yos értelemben , betel jes ül a megváltásban. A Szentlélek kül detése ,merít' a megvált ásból : .az enyé mbő l kapja, amit majd hirdet
nektek ' (Jn 16,15). A megváltást a Fiú teljesen befe jezi , mint a Felkent, aki a
Szentlélek ere jé ből jött és csele kedett, s magát legföbb áldozatként adta a
keresz tfá n. A Szentlélek, aki ,más Vigasz taló ' - a vi lág k ü l ö n b öző kora iban ,folyamatosan életbe lépteti' a lelkekben és lelkiismeretekben ezt a megváltás t" (22-24). Bár a Lélek mind ig mű ködött a vil ágban , mégis állíthatjuk, hogy
pünkösd kor "leszá llt a tanltványokra, hogy minden korra velük maradjon . . . .
Kezdetét vette tehát az a korszak, amelyben láthatóan és erőteljesen beteljesült ek azok az ígéretek és kije lentések, amel yek a Vigasztaló Jövetelére vonatko znak; megszületett az egyh áz" (22-25).
II. rész: A Lélek meggyőzi a világot a bűnről
A körlevél második fejezete eddig még e teológusoktól sem Igen tárgyalt kérdéseket fejteget és alkalmazza az elsö részben átelmélkedett Igazságokat 8 világ jelenlegi
helyzetére.
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KIIndulópontja Jézus mondása az utolsó vacso rán , amit jövendó távozásához fúzött : " Ha azonban elm egyek, akkor elküldöm (a Vigasztalót) . Amikor
eljön meggyőzni a világot a bű n ről, az igazság ról és az í téletről " (Jn 16,7-8).
A három foga lom lény egét már maga Jézus meghatározta. Ezt fejt i ki a
körlevél : " A bún ezen a helyen a hitetlenséget jelzi , amelyet Jézus ,övéi között' ta lált , kezdve názáreti hon fitársaitól: küldetés ének elve tését, ami ar ra
vezette az embereket, hogy halál ra ítéljék. Ezután Jézus az igazságról kezd
beszélni, s ezen - úgy látsz ik - azt a vé g s ő Iga zságot érti, melyet az Atya ad
majd neki , mikor a feltámad ás d ic s ő s é g é v e l és a mennybemen tellel övezi fel:
,Az Atyához megyek'. A ,bún' és ,igazság' ilyen összefüggésében az ,ítélet' érte lme az, hogy az ,igazság Lel ke' ki fogja nyilvání tani a világ f elelősségét,
amikor Jézust halálra íté lte. De Jézus nemcsak azért jött a világra, hogy ítélje
és el ítélje a világot, hanem hogy megmentse (vö. Jn 3,17; 12,47). Azért akarja
tehát meggyőzni a világot a b ú n ről és az ig azságr ól, mert megmen teni, üdvözítenl akarja az embert. Úgy látszik ezt hangsú lyozza az a megállap ítás , hogy
az itélet csak a ,vi lág ur át' , vagyis a sátánt illeti, aki kezdettől fogva vis szaél
a teremtett vil ággal és ezt az üdvösség, Istennek az emberrel kötött sz övetsége és kapcsolata ellen használja ki. Ot már kezdettől fogva sújtja az ítél et.
A Vigasztaló tehát azért győzi meg a vil ágot az ítélet ről , hogy benne Krisztus
üdvözítő múvét fo lytassa.
Figyelmünket tehát fóleg a Szen tl éleknek arra a feladatára fordítjuk, ami vel
, m e g győz i a világot a b űnr ől ' , ugy anakkor azo nban Jézus utolsó vacsorán rnondott szava inak általános összef ügg ésére is. A Szentlélek, aki átveszi a Fiú tól
a megváltás múvét a világban, egys zersmind azt is magára veszi , hogy üdvözítésére , g yőzze meg a b űnről ' , Ez a ,m eggyőzés ' állandó kapcsolatban áll az
,igazsággal', vagyis a végső üdvösséggel Istenben : annak az üdvrendnek megvalósításával, amelynek mintegy közp o ntj a a megfeszít ett és megdic s őül t Krisztus . Istennek ez az üdvrendje val ami mó don kivonja az embert az ,ít élet', a
.k árhozat' a161, amely a sátán, .e vil ág ur a' búné t sújtotta ; búne miatt ő ,ennek
a sötét világnak a korm ányz6ja' (Ef 6,12). Az .It élet' ilyen értelmezéséből tág
horizont nyílik a ,bún' és az ,igazság' megértésére. A Szentlélek Krisztus keresztjének hátterében a bú nt az üdvt ö rté net rendjén belül (bizonyos értelemben azt is mondhatnánk : ,a megv állott b ű nt ') mutatja be . Evvel azt is tanít ja,
hogy miként , gy ő z ' meg arr61 a b űn r ő l, amely már örökre el van ítélve (az
,eJftélt bún')" (27-28).
Hogy melyik világról beszél az Úr eb ben az összefüggésben , azt már kifejtette a II. Vatikáni Zsin at (vö. Gaud ium et Spes 2. és 10. 13. 27. 37 stb.),
Minden embert terhel a bún , de főleg azo kat , akik nem fogadják el, ,keresztre
szegezik' Jézust.
Szent Péter pünkösdi beszédében szemlél hetjük, hogyan győzi meg a
" gyako rlatban" a Lélek az embert a bűnrő l. Péter nemcsak vád ol, hanem megtérésre is ösztönöz. " Ilyen m6don .a bűnről való m eggyőzés' egyútt al meggy őz
.a búnö k megbocsátásár61', a Szentlélek erejében . .. A megtérés megkívánja,
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hogy meg legyünk g yőz őd ve a b űn r ől; magában foglal ja a lelkIIsmeret ítéletét.
S mivel ez az igazság Lelkének múködéséról ta núskodik az ember szívében,
a szeretet és kegyelem új kiáradásának kezdetévé váli k : ,Vegyétek a Szentlelket' (Jn 20,22). A ,búnról való meggyózésben' tehát kett ős ajándékot fedezünk fel: az igazság ajándékát a lelkiismeret számára, valamint a megváltás
bizonyosságát" (30-32).
A Lélek tanúskod ik az ősb űnról. az engedetlenség ról is, amit az ember a
" hazugság atyj ána k" (Jn 8,44) sugallatá ra követett el , s amel y ma is megk ísérti az emberi szabad ságot : hátat fordít Istennek s saját magába zárkóz ik.
Sót tov ább megy : meghamisítja az abszolút Jót, s úgy állítj a be, min tha az
ember ellensége lenne! "A bún eredeti valóságának vizsgálata arra ta nít, hog y
- a hazugság atyj ának hat ására - az emberiség egész történetén végigvo nul
egy bizon yos töre kvés, hogy elvesse, sőt gyúlölje az Iste nt: ,Amo r sui usqu e
ad contemptum Dei ' (önszere tet lsten megvetéséig), ahogy már Szen t Agoston
mondotta. Az ember hajlik arra, hogy Istenben mindenekelőtt saját ko rlát ozóját lássa , nem ped ig szabadulásának forrását és a jónak teljességét. Látjuk ,
hogy áll ez ko runkra is. Az ateista ideológi ák arra törekszen ek, hogy kiirtsák
a vall ást, mivel az ember ,gyö keres elidegenülésének' tekintik; mintha az ember saját emberségétől fosztaná meg magát azzal, hogy lsten fo galmát elismerve neki tulajdon ít ja mindazt, ami - éspedig kiz árólag - a sajá tja . Eb b ő l fe jlődött ki bizonyos gondolkodásmód és történelmi-szoci ológiai praxis , amely
add ig ment, hogy mag ának Istennek a .halálát' hirdette. . .. Az ,Isten haláláról'
alko tott vélekedés eredményei azonban kön nyen igazolják, ho gy ez a fe lfogá s
- mind elméletben , min d pedig a gyakorlatban - az ,ember halálának' ideológ iájává lett" (33-38) .
Az ember búne Istent mindig újabb és újabb irgalom-megnyilvánu lásra késztette. Magát az em beri búnből eredő szenvedést töl ti meg kegyelmével a Szent lélek, hogy az is az üdvösség útjává lehessen . Krisztus is a kereszten hozta
meg szeretetáldo zatát, amelyben a Szentl élek ereje erősítette (39-42) .
" Jézus hatalmat adott apos tolainak a búnök megbocsátására, hogy azt továbbad ják utódaiknak az egyházban. Ez az embere knek adott hatalom feltételezi és magában foglalja a Szentl élek ü d vözítő múködését. A Szentl él ek mint
a ,szív, a lelkiismeret vi lágossága', , m e g g yőz a b űnr ől ' : felismerteti az em berrel a rosszat s egyszersmin d a jóra irány ítja. . . . A Vigasztaló indítására megy
végbe az emberi szívben a megtérés , amely a b űn ök bocsánatának nélkülözhetetlen felt éte le." A jó és rossz közvetlen kinyilvánítója az ember számára a
lelkiismere t. Itt ismeri fel a b űnt és indulhat a jó felé . De nem elég csak a
felisme rés, a bún néven nevez ése; meg kell lenni a meggyőzó désnek, hogy
ez valóban rossz. Ehhez van szüks ége a Lélek világosltó keg yelmé re: ő tölti
be az embert - Krisztus kereszláldoza lának erejéből - mi nde n egyes meg térés nél és búnbocsánatnál (43-45).
"Mindezt szem előtt tartva értjük meg jobban Kr isztu s bizony os megdöbbentő és rém ületet k e l t ő kifejezéseit, amelyeket ,meg-nem-bocsátás'-nak ne-
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vezhetünk. A szinoptiku sok beszél nek e z e k rő l a külön ös, .a Szentlélek elleni'
bűnökről (I. Mt 12. 31kk; Mk 3,28kk ; Lk 12,10). Miért nem nyerhet bocsánatot
a Szentlélek elleni károm lás? Mi ez? Aqu inói Szent Tamás felelete szerint ez
a bűn természete szerint megbocsáthatatl an , mivel kizárja azokat az elemeket,
amelyek miatt bűneink bocsánatot nyern ek. - Eszerint tehát ennek a káromlásnak nem az a lényege, hogy szavainkkal bántjuk meg a Szentlelket, hanem
hogy elvet jük az üdvös ség et , amelyet lsten - Krisztus keresztjének erejéből a Szentlélek által nyújt az em berne k. Ha az ember visszautasftja, hogya Szentlélekből kiáradó, és természete szerint hatékony e rő ,m eggyőzhesse a b ű nről ',
visszautasítja magának a Vigaszt alón ak a ,jövetelét'. Ez a ,jövetel' történt meg
a húsvéti misztériumban - egységben Krisztus megváltó vérének erejével: az
ó vére ,t isztí tja meg lelkünket halott cs elekede teitől'. - Tudjuk, hogy ennek a
megtisztulásnak a gyümölcse a bűnök bo csánata. Ak i tehát elutas ítja a ,Lelket és a vért', megmarad halott csel eked eteiben, bűné ben . A Szentlélek elleni
káromlás radi kálisan elut asít ja , nem akarja elfo gadn i azt a megboc sátást, aminek a belső közvetítője a Lélek, s ami igazi megt ér ést téte lez föl. Azért állítj a
tehát Jézus, hogya Szentlélek elleni káromlást nem leh et megbocsátani sem
ebben , sem az örök életben, mivel ez a ,meg-nem-bocsátás ' oksági viszonyban
kapcsolód ik össze a ,meg-nem-bánás' -sal, azaz a megtérés radikális visszautasításával. "
... "A Szentlélek elleni káromlás anna k b űne , aki magának köve teli a hamis
,j ogot, hogya rosszban - bármilyen bű nben - ki tarthass on' s ezzel vis szautasitja az üdvösséget." " Me gkeményiti sziv ét. Koru nkban .a bűn iránti érzék
elvesztése' felel meg a szív és ész ezen magatartásának " (46-48).
III. rész: I!letadó Lélek
A Szentlélek üdvöss égtört éneti sze repébő l kIIndulva mutatja meg a pápa, hogy
hogyan élteti ez a Lélek a 3. évezred felé közeledő egyházat, világot. - Téma, amely
egyre többször vissz at ér megnyil atkozásaiban.
Időszám í tásunk

központjában J ézus születése áll. Az örök Ige " a Szentlélek
öltött testet " . A 2. évezred végén a ju bileum jelentősége krisztológiai,
de ezt nem érthetjük meg a Szen tlé le k műkö désének tudatosítása nélkül. Ezért
a Lélekben kell az egyh ázna k felk észül ni erre az ünnepségre. Isten kegyelmének kiáradását ünnepeljük majd meg. Ebb ő l részesedünk mi is, ebben kaptuk
meg az istengyermekség kegyelmét. A Lélek működése azonban kiterj ed az
egész emberiség re, azo kra is, akik Krisztus jö vetele előtt születtek, vala mint
azokra, akik ma még nem is me rhe tték meg örömhírét (49-54).
erejéből

Egyesek ma sem fogadják be a test té le tt Ig ét, elzárják szí vük et a Lélek
ellenállnak nek i kü l ö nb öző okokból. "Sajnos a Szentlélekkel
szembeni ellenállás, amit Szent Pál mint az embe r be lsej ében, alanyi szi ntjén
lejátszódó feszültséget, harcot, lázadást ír le, a tö rt éne lem k ü l ö n b ö z ő korszakaiban, s fő le g ma, külső rneqjelen ésl form át kap : mint filozófiai rendszer,
id eol ógi a, az emberi erkölcs és cselekvés ala kí tását célzó prog ram al kotja a
működése elől,
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kultúra és civilizáció tart aimát. Ennek az ell enáll ásnak legfőbb k ifejezője a
mater ializmus , legyen az elméleti - gondolkodá si - rend szer, vagy gyakorlati
- a tények értelmezésének és érté kelésének - móds zere, illetve az utóbbiho z
kapcso lódó magatartás-program. Ezt a gondolkodásmód ot, ideológiá t és gyakorlatot a dialektikus és történel mi material izmus fejlesztette ki a legj obban
és vezette el a végső következtetésekig ; s ez még ma is a marxizmus lény eges
magja. A materia lizmus elvben és tény legesen kizárja, hogy lsten - aki szellemi lény - jelen van és működik a vil ágban s az emberben." - " Ebben, a
korunkra oly jellemző háttérben , rá kell muta tnunk a jubileumi előkészíté s alka lmából .a lélek vágyaira', amelyek mint s ürgető felhívások hangzanak fe l az új
idök adventjé nek éjszakájában, s melynek végén - mint kétezer évvel ez e lő tt ,minden embe r meglátja az lsten üdvöss égét (Lk 3,6)" (55- 57).
A Lélek erősíti a " b e l s ő embert" is. Vele egyesülve ismeri fel szell emi és
soha el nem enyésző érté két. " A 2000 év nagy jubileuma, a megszaba df tó
Szentlélek üzenetét hirdeti. Csak ő segítheti az egyént és a közösségeket.
hogy .a Lélek törvényével, amely élet Krisztusb an (vö . Róm B,2)', megszabaduljanak minden régi és új determinizmustól ; így fedezik fel és ültetik át a gyakorlatba az ember igazi szabadságán ak telj es mértékét." A Lélek szerinti éle t másik jel e az ima. E l ő t ör az emb erből minden esetl eges tila lom , vagy üldözés
ellenére is. " Az ima min dig megmarad azok szavának, akiknek - legalább is
látszólag - nincs szavuk , s eb ben a szóban mind ig felhangzik az a ,hangos
kiáltás', amelye t a Zsidó khoz írt levél Krisztusn ak tulajdon ít (5,7). Az lma kinyII·
vánltja az emberi szív örvénylö mélysé geit is; ez a mélység I stentől ered , s
egyedül csak lst en töltheti be - a Szentlélek által" (58-67).

ÓCEÁNIA

ss

A BI!KE

Óceánia Püspökkari Konfe renciájának (CEPAC) pásztorl evele
A Béke Nemzetközi lOve alkalmából a Malanézla, Polinézia
és Mlkronézla egyházmegyélt összefogó Óceániai Egyház
püsp ökel a következö francia nyalvü pásztorlevelet tették
közzé.
Az Atyaisten , Urunk Jézus Krisztus és a Szentlélek kegyel me és béké je
legyen vele tek , óceániai testvéreink l

1. A béke szükséges
Ezt az 1986-os évet a Béke Nemzetközi Evének nyilvánították. Az embereket
min denütt arra buzdítják , mozdítsák eló a békét, dolgozzanak minden olyan
akadálynak a lekü zdéséért, amely fenyegeti vagy le rombo lja a b ék ét, Mivel a
világ valamennyi or szága szor os kapcs olat ban van egym ással, és mivel már
irtózatos mennyiségű pusztitó fegyvert gyártott ak és halmozlak fel, tudatos i-
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tot tuk azt, hogy bárm ilyen kon fl iktus törne is ki, az az egész emberi nem létét
veszélyeztetné .
Mi, Óceánia kato likus püspökei, a Béke Nemzetközi Évében megújítjuk elkötelezettség ünket : e l őm o z dí t juk a béke ügyé t, és hangoztatjuk közös rem ényünket, nevezetesen, hogy világ unkban lehetséges a bék e. Különösen kötelességünknek tartjuk, hogy kieme lj ük, mennyire szüksége van a bé kére Óceániának is.
E lső látásra Óceán ia visszh ang ozza nevét, és a " béke óceánjának " tűn ik.
Sehol sem folyik háború , ami a vil ág sok országá ban oly sok szenvedést és
puszt ít ást okoz. Abban a szerenc sében van részünk, hogy szigeteink többsége
rendelkezik azokkal a természeti forrá sokkal, amel yek lehető vé teszik az elsőd
leges szükségletek kielég ítését. Megvan az a bizto nságunk is, hogy gyökereink
fej lett, évszázados kulturális hagyományokb a nyúlna k le.
A béke e látszata ellenére közösségeinkben és o rszágainkb an számos
olyan feszültség tapasztalha tó, amely ek a fokozód ó eléged etlenséget jel zik.
Ez az elégedetlenség pedig azzal fenyeget, hogy le rombolja az előbb említett
pozitlv összetevőket, és meg akad ályozza, hogy mostani nemz edékünk és a
következők igazi és tartós békének örvendhessene k.
2. A béke lsten ajándéka
Mindenek elótt látnunk kell , milyen b é k érő l van szó.
- Beszélhetünk annak a békéjérő l , akit nem érd ekel az igazságtalanság és
az erőszak, aki önző módon hagyja fo lyn i az eseményeket, csakhogy öt hagyják békében.
- Van olyan béke is, amelynek alapja , hog y az erősek el nyomják a gyen géket.
Eszköz, hogy a gyöngéket megta rtsák " saját helyükö n" , és így lehetövé tegyék,
hogy az erősek kihaszn álják a hat almu kbó l eredő kiváltságaikat.
- Van továbbá olyan béke is, ame lyet a bizalmatl anság, a háborútól való
félelem és a háború fenyegetése ter emt. Ez a fajta " béke" ba rátok és ellenségek csoportjára oszt ja az embereket és a katonai hatal omért folytatott versengésben végződik.
Az a béke , amelyben mi remé lünk , lst en ajándéka, ame lyet Jézus Kris ztusban Igért meg és adott meg nekünk (Jn 14,27). Ez a bé ke meghalad min den
emberi erőfeszítést és minden arra vonatkozó fogal mat (Fil 4,7). Erröl a békéről szeretnénk most beszélni, ezért imád kozunk, és ezt követeljük minden
áron .
Ezt a békét akkor tapasztaljuk meg , amikor kapcs olatainkat az igazságosságra és a javak megosztására építjü k fel, amikor szeretetben és megb ocsá tásban testvéreink felé nyújtjuk a kezün ket , amikor tisz teljük és elfogadju k a
másikat, amikor elismerjük lsten gyermekeine k egyetemes méltó ságát. A béke
épitése számunkra azt jelenti, hogy elhárítju k akadályait, fel készítjük szívünket
befogadására, harcolunk azért, hogy körn yezetünkben ural kodjék; egyszóval
" b é ke s ség s ze rzők" vagyunk (Mt 5,9).
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3. A család és a béke
Óceánia hagyományai között egyike a legértékesebbnek a családi élet , szoros kapcsola taival és közösség i szelle mével. Ezek ui. elősegítik a nagylelkű
séget, egymás kö lcsö nös segítését , a vendé gszeretetet és az egyéni adottságok közösség i fe lhasználá sát. A keresztény hit védelmezi és erősíti ezeket a
családi erényeket, továbbá támogatja a csa lád e l sődle ges szerepél. Hangsúlyozza, hogy a család az élet ébreszt ésének és a társada lom jövője épftésének kiváltságos helye. Nos, pon tosan ezért nyugtalanftanak minket az óceániai
családok kapcsolatait és értékeit fen yeg ető feszültségek és negatrv behatá sok .
A békét min dan nyiszor veszély fenyeg eti , valahá nyszo r a család kerül veszélybe:
- Amikor a nevelé si rendszer és más szervezete k a gyerme keket és a fiatalokat elszigetelik a családi és közösségi befo lyástól;
- Amikor a fia tal ok annyira más életstílust keresnek, hogyelszigetelödnek
egy külön világba, kapcsola taik megszakad nak a társadalom egészéve l és elutasftják kulturáli s hagyom ányaik gazdagsá gát ;
- Amikor az ember, és fők é p p a fiatal ér tékét a pénz szerint Itélik meg, vagyis
a családn ak és a közö sségnek hajtott haszon szerint;
- Amikor azokat a nőke t , akik újfajta módon akarnak hozzájárul ni a közösségi
és a társadalm i élet kibon takoz ásához, beleértve a határozathozatalt ls. akadályozzák és béklyóba köt ik.
Ezért felh ivással fordul unk a ke resztény csal ádokhoz és a közösség min den
vezető jéhez : építs ék a békét a csal ádok által, erősítsék a családi élet szálait
és érték eit mozd ítsák e lő , hogy a fiatalok elkötelezzék magukat a közössé gi
életb en. A nőket pedig báto rftju k, m ű köd jene k a társadal mi élet valamennyi
terü letén istengyermeki méltóságuknak megf elelő e n. A keresztény közö sségeket arra kérjük , fogad ják el a kihlvást és segf tsék e lő a nemzedékek közötti
párbeszédet. Tegyék ezt meg azért. hogy közösség ei nkben és országainkban
a béke uralkodjék.
4. Béke és feJlödés
VI. Pál pápa szerint " a béke új neve fej lődés " (Populorum Progr essio [P P]
76.). A Pápa ezzel azt akarj a állítanl, hogy a világ nemzetei között a har monikus kapcsol atok , valamint az egész társadalmon belüli kapcsolatok attól függnek, hogy igazságosan oszt ják-e el a fej lődés gyümölcseit. Mihelyt népeink
kapcsolatba kerültek a külvilággal, részt kaptu nk azokból az ismeretekből és
különfél e forrásokból , amelye k által felemelhettük életszínvonalunkat, vagyis
részesedhe tt ünk a Teremtő ajánd ékaiban. Ugyanakkor megőriztük közös ségi
életmódunk bizo nyos formá it, valamin t a természettel való kapcsolatunkat ; ez
a magatart ás teszi egyedü lállóvá n épeink mindegyikét.
Mint keresztények azonban azt is elismerjük, hogy " a fej löd és nem fokozható le az egyszerű gazdasági fejlödésre " (PP 14.) és hogy "a nép és az egyesek mindig többet birtokoljanak, nem lehet a vé g s ő cél " (PP 19.). Amikor az
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o rszágainkban meg hono sodott különfé le f ej l ő d é s f aj t á k a t vizsg áljuk, fel kell vetnünk ezt a kérdést: " Vaj on ezek nem vezetnek nem anny ira emberséges,
hanem inkább embertelenebb kö rülm ények felé? " (PP 19-20.) Ne m fenyeget-e
minket az a veszély, hogy a fejlő d és nevében legérté kesebb társadalmi és
le lk i értékeink telj esen vesz e nd őbe menne k, olyannyira , hogy ezekből nem
marad meg más, mint a hagyományoknak egyfajt a felüle tes gyakorlata? Ezt is
meg kell kérdeznün k : Vajo n a fej lő dés békét von-e maga után:
- Am ikor a fej lődés azt jelenti , hogy utá nozzuk a leggazdagabb országok életstílusát ? Amikor egyre inkább f ü gg ő visz onyba kerülünk a külföldi forrásoktól
és lebecsülj ük a he lyi forrásokat az im portált árúk javára?
- Am ikor a pénz és a vásárlási lehetőség válnak elsődleges értékké? Amikor
a pénz beteges kon kurenciát, konfliktusokat és azéth úz ást eredm ényez, és az
emb ereket ig azságt alan terhekkel tönkreteszi?
- Amikor az ind ividualizmus és egyese k karrierje elfoj tják annak a testvéri
megosztásnak hag yom ányo s jelentését, ami megk íván ja , hogy mindent a családi és közösségi szük séglet szerint ossza nak szét?
- Am ikor a fej les ztési pro g ramo kból egyesek vagy kiváltságos ki s csoportok
húznak csak hasznot, nem pedi g az egés z lakosság, és Igy még jobban elmélyül a szegények és gazdagok közöttl éles elle ntét?
- Amikor a fejlesztési programok egyáltalán nincsenek tek intettel a környezetre, s ezzel nemcsak a jel ent , hanem a jövőt is veszélyeztetik ?
- Amikor a nagy . országok és szervez etek segítési egyezményel a nagyhatalmak ellenőrizhetetlen befo lyása alá vonnak minket?
Hogy a fejlődés valóban a bé ke eszk öze legyen , felhívunk mi nden keresztényt és minden jó aka ratú embert, vizsg álják felül, hogya folyamatban levő
fejlesztési programok hogyan mód osítják életünket. A vezető k et ped ig arra
kér jük, hogy komo ly tanulmá nyozás után jav asoljanak olyan fej lesztési programokat, amelyek a javak iga zság osa bb elosztását biztosít ják, figyelembe vesz ik
rendelkezésre álló ter mészeti forrása in kat és elősegíti k , hogy ezekben a programokban a közösség maximálisan részt vegyen. Más szóva l, olyan fejlesztési
modellt keresünk , amely l e h e tővé teszi egy emberségesebb életmód ki bontakozását, elősegí ti, hogy megőrizz ü k méltóságun kat és sajátos nemze ti azonosságunkat.
5. Béke és sorsközösségvállalás
Az országa inkra és közösségei nkre n e h e z e d ő egyre nagyobb k ü lső befolyás
látt án azt a m egg y őz őd é s ün k et feje zzük ki, hogy meg kell e rő s í t e n i az óceániai
népek öna zonosság át és növeini kell cs elekvő so rsközösségváll alásukat. Ez
megköveteli , hogy hangsú lyozz uk mind en or szág sajátos önazonosságát , kiindulva a közös kulturális örök s égb ő l , a köz ös történelem ből, az emberi jövő
építésé nek közös é rd e ké b ő l . Ez azt is jelenti, hogy figyelem mel ke ll len nünk
azokra, akik más etnikai csoporthoz tart oznak.
Közös örökséggel rendelkező népe ink között meg kell erő s í te ni a kultur á-
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lis, politikai és egyházi kapcsolatokat. Erre annál ls Inkább szükség van, mivel
népeink szétszórt szigeteken , egymástól messze élnek. Minél inkább törekszenek a nemzetközi hatalmak a kis népek elszigetelésére, annál fontosabbá
válnak ezek a kapcsolatok, és annál inkább elmélyítik bennünk az Oceánia
népei jólé téért és békéjéért viselt közös fe lelősségtudatot.
A szolidaritás nak és az együttműködésnek ezt a fajtáját sürgette VI. Pál is
(PP 64). Ugyanis ebben az összefog ásban látta azt az eszközt, hogya kis népek biztos ítsák maguknak a gazdas ági nagyhatalmakkal szemben a föld javainak igazságosabb eloszt ását. Az óceán iai önazonosság és sorsközösségvállalás
erő se bb tudata képe ssé tesz minket arra , hogy szembenézzünk a kis népeket
fe n y e g e tő kizsákmányolás veszélyéve l. Ugyana kkor hozzájárulhatunk egy olyan
világrend épftéséhez, amelynek alapja minden nép méltóságának tiszteletben
tart ása és az ember iség kulturális gazdags ágának testvéri megosztása .
6. Az egyházak és a béke
Oceánia bé kéjé rő l nem beszélhe tünk egy fájdalmas jelenség tudatositása
nélk ül : szigetein ken az egyházak közö tt bizo nyos versengés és ellentét tapasztalható. Krisztus azt akart a, hogy Egyháza a világban az egység látható jele és
eszköze legyen. ,Ezzel szemben egyházaink gyakran széthúzást okoznak a családokban és közössé gek ben, sót néha nemzeti szinten is. Jóllehet örvendünk
annak, hogy újabban bizonyos haladást észlelhetünk az ökumenfkus együttmű köd és terület én. el kell ismernünk, hogy Oceánia egyházai nak még hosszú
utat kell megtenniük ahhoz, hogy lsten országának, az Igazságosság, a szeretet, a szentség és a béke országának épí té sé ben hatékonyan együttműködje
nek. Ezért felhiv unk minden keresz tényt : a Béke Nemzetközi Evében legyen
különös e rőfesz ít é st azért, hogyegyházaink között megtörténjen a kiengeszt el ő dé s, elmélyüljön a kö lcsönös megértés és együttmű ködés .
Óceánia valamennyi nagyobb egyháza aggodalom mal tek int a különféle
vallási csoportok és keresz tény szekták egyre nagyobb mérvű terjedésére,
főképp azért, mivel ezek a csoportok semm iféle haj landóságot nem mutatnak
a már meglevö egyházak kal való együttműködésre , söt ellenük dolgoznak. Ez
a helyzet sok feszültséget és konfliktust okoz számos közösségben és családban. Bár támogat juk a vallásszabadság elvét, mégis hangsúlyozzuk annak szükséges voltá t, hogy m e g f e l elő eszközöket kell találni a vallási meghasonlás kártékony befolyása ellen.
7. Igazságosság és béke
Az óceániai püspökök ebben a részben sajátosan helyi problémákkal
fogla lkoznak: a föld és az emigráció kérdése ivei, valamint a függetlenség l döszerü szempont j aival.

8. Óceánia és a fegyverkezési verseny
Oce ánia béké jér öl beszélve szólnunk kell arról , hogy legnagyobb fájdalmunkr a a Csendes-óceán a nagyha talmak fegyverkezési versenyének leg-
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fontosabb szín tere lett. Itt folytatnak kfsé rleteket és építenek katonai bázisokat ; magát az óceánt állandóan r e p ü l ő g ép e k ellenőrzik, vizét fegyveres hajók
és tengeralattjárók hasítják. E katonai programok közül legártalmasabbak a
nukleáris fegyverkísé rle tek. Már elegendő fegyver van ahhoz, hogy az egész
föld lakosságát többszörösen is meggy ilkolhassák és teljesen kiirtsák a földi
életet. Valóban , a fegyverkezési verseny olyan bo rzalmakkal fenyeget , hogy
azt a II. Vatik áni Zsinat püspökei " az emberiség rendkívül súlyos sebeként "
ítélték el. (GS 81.)
Sokan közülünk mindez t távoli pro blémának tartják. Pedig Óc eánia lakosai
közül már sokan évek óta szenvednek a nagyhatal mak katonai programjainak
káros fiz ika i, társadalmi és ku lturális hatásai miatt, és azt is tudják, hogy sz ületendő gyermekeiknek még súlyosabb következményekkel kell majd szembenézniük. Óceánia térségében növeksz ik a nyugtalanság, mivel az óc eánt állandóan szennyezik a nukl eáris anyago k, valamint kat onai és más programok melléktermékei. Mindezek váratlan követ kezményekkel járhatnak.
Mint keresztények aggo dalmunk at fejezzük ki a fegyv erkezés i hajsza egy
másik szempontja miatt : "elvisel het etlen módon sérti a szegényeket" (GS 81.;
Pacem in terris 109; A l ef e g yve rzé sről szóló vatikáni nyilatkozat az Egyesült
Nemzetekben, 1976. máj. 7.). A világ energia készle tét, ahelyett, hogya népek
gazdasági és társadalmi fejle sztésének szolgálatába állítanák - különös tekintettel a leg inkább szükséget szenvedők r e - , elnyeli a hadianya g gyártás. Ez a
helyzet még Inkább elmé lyíti a már me g l evő konfliktusokat.
Mi ls csatlakozni akarunk azokhoz, akik szemközt a minket fenyegető veszélyekkel, hangos szóval fejezik kl Óceánia népeinek növekvő nyugtalanságát.
Leleplezzük azt az igazság ta lanságot, amelyre a fegyver kezési verseny alapul ,
valam int azt a hamis bé két, amelyre épül. Ismét kifejezzük keresz tény reményünket: az igazi béke megvalós ítha tó , ha összefog minden jóakaratú ember
és bátran küzd ezért a békéért.

9. Végkövetkeztetés
Kezdjük meg a Béke Nemzetközi Évének ünneplését azzal a tudattal. hogy
a béke megteremtése a kere sztény számára nem t e t s ző l e g e s e n választható
feladat. Isten bízta ránk ezt a küld etést; elsőként Ó teremt közöttünk békét
(2Kor 5,18), Ó adja meg nekünk a béke ajándékát (Jn 14,27; 20,20-21 ), a béke
építése az Ó számára anna k lényeges jele, hogy valóban gyermekei vagyun k
(Mt 5,9). Kezdjük meg ezt a munkát családunkban és közösségünkben, számolj uk fel a romboló konfliktusok mind en okát, szüntessük meg a bizalmatlanságot
és a sz éthúz ást, az önérdek keresésének minden fajtá ját, bontsuk le mindazokat az akadályokat, amelye k elválasztják egymástól az ember eket.
Egyesltsük erőfeszítéseinket mindazok éval, akik társadalmun kban , nemzetelnkben, térségün kben és az egész vilá gon az igaz i béke megteremtésén fáradoznak, várva azt a napot, amikor a világ min den energiáját a világ valamennyi népe emberi kibontakoztatására ford ítják.
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ESZMt:K t:S ESEMt:NYEK

A PÁPA KOLUMBIAI OTJA
ÚtIkalauzként

Kedves Barátaimi
Arra kértek, hogy számol jak be a Szentatya kol umbi ai látogatásáról. Örömmel tennék eleget a felkérésnek , de egyéb kötelezettségeim miatt nem vehet ek
részt a pápa és a kolumbi ai nép találkozóján : júl;rus és augusztus folyamán nem
tartózkodom Kotumbiában. De gondoltam, talán érd emes néhány sorban megrajzolni ennek a látogatásnak a hátt erét, felvázolni Kolumb ia néhány problémáját. Seg íthe t, hogy hel yesebben értékelhessük a pápa látogatását: menny iben
adott feleletet ennek a mélyen hívő, de keresztútját járó népnek a kérdéseire.
keresése ire.
V a l ó s z í n ű l e g tudjuk, hogy Kolumb ia kb. 28 mil lió lakos ának 95 %-a kato likus keresztségben részesült. De nemcsak papíron keresztények : gyökeresen
hívő nép, amely - talán néha a maga mód ján, de lényegében helyes úton az evangéliumi hitben keresi a megold ást az élet alapvető kérdéseire. Sőt maga a hivatalos állami élet is katolikusként szerepe l: az egyház és az állam szétválasztása még nem történt meg tel jesen. Ezért van, hogy min degyik áll a m fő ,
függetlenül attó l, hogy melyik párthoz tart ozik s attól is, hogy személyesen
mennyire éli hitét, minden évben egész kormányával együtt megújítja az ország fela jánlását Jézus Szívének. A házassági jog terén az álla m éppen olyan
érvényesnek tartja a csak egyházilag megkötött házasságot, mint a polgárit.
Akik csak civil hatóság elót t kötöttek házasságot , esetleg elválhatnak később ;
míg az egyházilag megkötött házasság az állam törvényei szerint is felbonthatatlan.
Ugyanakkor azonban Kolumb ia az ún. ..Harmad ik világ" országaihoz - bár
nem a legszegé nyebbjei hez - tart ozik. Természeti kincsekben elég gazdag ,
bizonyos iparral is rendelkezik. A lakosság nagy része mégis embertelen körülmények között teng ödik. Bogota utc ái tel e vannak "gaminos"-szokkal : önmagukra hagyott, koldulásból, rabl ásból. utcá n é lő és háló gyermekek és tizenévesek ezreivel! Kiáltók a faji külön bségek és osztályellen tétek. A legk isemm izettebbek az indián őslakók s utódaik, illetve a meszticek (a lakosság kb. 2/3-a).
Egy fokkal felettük állnak az Afrikából beh urcolt feketé k leszármazottai. A nép
nagy tömegének ténylegesen semmi szava sincs, jogait nem védheti meg törvényes úton . A tényleges hatalmat egy f e ud á li s-tő kés , spanyol eredetű (..fehér ")
kisebbség tart ja a kezében.
Évtizedekan át tart ó forrad almak és polg árháborúk után, csaknem 30 éwel
ezelőtt a két fő ell enfé l. a Partido Conservado r és a Partido LIberal (Konzerva80

lív illetve Liberá lis Párt) "Nemzeti Front"-ban egyezett ki. Négy évenkénti választásokon fölváltva jelölik az államelnököt. Igy tula jdonképpen állandó koalíció áll fenn a két párt között, s békességnek kellene uralkodnia. A gyakorlatban azonban lehetetlenné tette a megújulást. A suba alatt véres harcok folynak
egy-egy nagyobb falatért a már uralmon levők között; a más, új utakat keresők
pedig igen gyakran fegyveres erőszakkal (pl. gerillával) próbálkoznak a status
quo megdöntésével. Mindinkább részt követelnek maguknak a koncból egyes
külföldi érdekeltségek és multinacionális vállalatok is. - Ennek a komplikált,
de irgalmatlan érdekharcnak egyik legelrettentőbb kinövése a kábítószer-csempészés. Paradox módon munka és kereseti lehetőséget nyújt a nyomorgó kolumbiai campesinok bizonyos rétegének. Másrészt ezreket tesz rabbá , ember i
ronccsá, s egyszersmind a nemzetközi csempész-maffia játékszerévé. Igy válik
Kolumbia helyzete a nemzetközi felelősség, illetve felelőtlenség elrettentő példájává isi Kétségtelen, hogy kevés ország van a földön , ahol annyi ártatlan
embert ölnek meg, gyilkolnak, kínoznak, mellőznekés kizsákmányol nak, mint
ebben a "vallásos országban" .
Mit jelenthet a Szentatya utazása ebben a helyzetben?
1. Az egyszerü nép talán nehezen foglalná szavakba a választ. De amikor
a Szentatya megérkezik, valami megmozdul a szlv ükben, százezres tömege kben fognak kivonulni köszön tésére. Valamiképpen a "szent" jelenléte hatja át
őket, hitük s reményük éled újra: lsten nem hagy el minket seml Hogy mit fog
mondani a Szentatya? Legtöbbjük számára lényegtelen. De puszta jelenléte
erőforrás lesz, bár mérsékelten : mint a szenvedésben megkeményedett emberek, nem igen remélik, hogy minden egy nap alatt megváltoz ik.
2. A világi és egyházi vezetők eligazítást és támogatás t várnak a politikai
ellentétek áthidalásához. Különös módon még a fegyveres ellenz ék jórésze is
keresztény elvekre kívánja épIteni a jövőt. A hivatalos vezetőség és a gerilla
képviselői barátnak tekintik a Szenlatyát, akit érdemes meghallgatni.
3. A Püspöki Kar erkölcsi támogatást vár az erőszakosság, a korrupció és
a kábltószerek elleni harcban . Jóllehet a kolumbiai püspökök nem oly mérté kben állnak ki a felszabadltási teológia mellett, mint brazil kollégáik, soha nem
szüntek meg küzdeni a közéletben elharapódzott visszásságok és romlottság
ellen .
4. A campesinok, s főként az indiánok, támogatást remélnek a Szentatyától
jogaik védelmében. Az ember méltóságának elismerése, a keresztény igazságosság sürgetése szívügye minden komolyabban elkötelezett ko lumbia i világi
hívőnek is. Az igazságossággal párosult szeretet hangját akarják hallani, hirdetéséhez erőt merlteni.
Szeretettel ,
Mustó Péter
Az úti beszámolókból
1. Mint egyéb pápai utazásoknál, a Szentatyát most is újságírók kísérték a
A kötetlen beszélgetések már jelezték, milyen lelkülettel néz a
pápa kolumbíai útja elé.
repülőgépen.
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A kolurnbiat helyzetról általában? - " A szegénysé g és az erószak Kolumbiában erkölcsi és társadalmi rossz. A megoldás érd ekében hatni kell az ország
társadalmi és erkölcsi szerkezetére. Meggyőződésem, hogy Kolumbiának valódi, egész rendszerét mélyen érintő , de hitelt érdemlő és erőszakmen tes megújulásra van szüksége. Ennek elsősorban a szívek mélyén kell megszületn i.
Nem viszek magammal megoldásokat Kolumbia számára; nem változtathatok
meg államrendszereket és hasonlókat. Csak az emberek szívéhez szólhato k
és belé jük önthetem az Evangélium tanítását. "
A Szentatya vállalná-e a közvetí tést a kormány és a gerilla-csoportok k özött? Nem közvetített már a Szentszék Chile és Argent ína Beagle-csatorna körüli konfliktusában? (A kérdés első része utalás az " M 19" gerilla-csoport levelére , amelyben ígéretet tettek, hogya pápai látogatás folyamán tartózkodnak
minden fegyveres erőszaktól, s kér ték, hogya Szentatya őket is látogassa meg).
- "Egész más a helyzet Kolumbiában. Argentína és Chile független államok,
s ezért volt lehetséges, hogya Szentszék közvetítésével valóban kiegyezhettek.
A gerilla-kérdés egy szuverén állam belső problémája. Nem lehet tehát " közvetí teni " anélkül , hogy be ne avatkoznánk az ország belügyeibe. "
2. Bogota 1250 harangja zúgott, amikor a Szentatya kiszállt a repülőgépből,
s két millió ember lelkes köszöntése kísérte a városba vezető úton. Első jelentősebb beszédében, a bogotal székesegyházban mindenekelőtt a hüséget kötötte az összegyült papok , szem inaristák és szerzetesek lelkére: legyenek állhatatosak a szentség i életben, prédikációkban , imában ... . Majd emlékeztette öket,
hogy lsten szeretetével karöltve kell járn ia az emberek Iránti szeretetnek. " Nem
választható tehát el az ember fejlőd ésének előmozdítása és az evangelizálás,
jóllehet meg kell különböztetni a kettőt. Az emberi méltóság minden szempontja evangéliumi érték, amit nem becsülhetünk le anélkül, hogy súlyosan
meg ne sértsük a Teremtőt. Országotok jelen helyzetében nem bújhattok ki
ezen feladat alól. Rendkívüli sürgós tehát, hogy keressétek, hogyan mozdi thatjátok eló a kisemmizettek társadalmi fejlődését ; mint embereknek és lsten
gyermekeinek joguk van emberhez méltó életre. Ezen a téren tartsátok mindig
szem elótt az egyház világos és hiteles tan ít ását a szociális kérdésről."
3. A pápa látogatásának jelszavául a .Krtsztus békéjével Kolumbia ösvényein " mond ást választott a az e lőkészít6 bizottság. E köré csoportosította a
Szentatya Bogo ta " Simon Bolivar" parkjában tar tott szentm iséjének homiliáját.
Az egymilliós tömeg el6tt dráma i felhívást intézett " mindazokhoz, akik a gerilla
útját járj ák: irányítsák - talán az igazságosság suga llta - energ iájukat az igazi
haladás szolgálatára. " Még három alkalommal Ismételt meg hasonló felhivást.
Ugyanakkor sürgette, hogy a gazdago k is hozzanak áldozatot az igazságos rend
helyreállításáért. - A gerillák nem fej tettek ki fegyveres támadást a pápa kolumbiai tartózkodása folyamán. De Cartagenában - látogatása utolsó állomásán - életjelt adtak magukról. Röviddel este nyolc óra után a pápa éppen egy
Szüz Mária szobrot koszorúzott meg. Egyszerre kialudt minden villany, megszünt az áram , elnémultak a hangszó r6k . Amikor minden újra rn űködött a
82

Szentatya a mikrofonba mondta : " A pápa itt van s beszél. " Pár perc múlva
azonban a rendőrség hangerősítőjének hullámhosszába bekapcsolódott az
" M 19" gerilla-csoport : ..II. János Pál jelen van, de ml is, éspedig fegyveresen. Csak hatalmunknak akartuk jeiét adnI. Többet ls tehetnénk, de a pápa
iránti tiszteletből nem tesszük."
4. Bogota a Latin-Amerikai Püspöki Tanács (C.E.L.A.M.) székhelye. Jú lius
2-án a pápa felkereste a központot. Beszédéből nem hiányozhatott az utalás a
felszabadltásl teológiára. A két erre vonatkozó szentszéki dokumentum - mondotta - "szabatosan kifejtette azokat az alapfogalmakat, ame lyeket egye sek
önkényesen Ideológiai vagy osztályharci szempontból értelmeztek. A felszabadítás megváltó dimenzióját nem sz űkl thetj ük le társadalom-etikai szempontokra : ez utóbbiak az előző következményei , amint azt már kife jtette a ..Keresztény
szabadságról és telszabadlt ásr ól" szóló instrukció. Másrészt azonban elismertem a felszabadftásl teológia hasznosságát és szükségességét, csak emlékezetbe akartam idézni, hogy álljon törés nélküli összhangban az egyház hagyományával és szociális tanftásával."
5. A pápa ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy " az egyház elsödlegesen a szegények mellett kötelezte el magát". Kemény szavakkal ostorozta a
seol álls igazságtalanságokat, a campesinok klzsákmányolását. Jú lius 4-én azonban jelekkel is a szivekbe véste a keresztény igazságosságot és a szegények
szaretetét. Ezen a napon először Tumacoba repül t. Szigetre ép ült kisebb kikötő- és halászváros. Beszédét a misszlöknak és misszionáriusoknak szentelte.
Visszatérőben repülőgépéhez megállfttatta aut ólát. a ..papamobilét" és minde n
előzetes bejelentés nélkül benyitott egy útszéli szegényes barakk ajtaján : "Ki a
házigazda? " - "I:n, padre" - felelte a néger halász. " Az Úr legyen veletek" folytatta a pápa. A 15 tagú család alig pár perce, s mit sem sejtve , az ablakból
követte a szertartást ; most szinte sóbálvánnyá merevedve veszi tudomásu l a
látogatást. A pápa mindenkit köszönt, megöleli a kicsi ket s már tér is vissza
kocsijához! A háziak al ig tudtak felocsúdni a meglepetésbőll
Második állomása Popayan , ahol az 'indián benszülöttek gy ültek össze . A
helyi püspök üdvözlete után egy Indián köszönt i, tört span yol nyelven. Szavait
egyszercsak félbeszakltja az egy ik papi rendező. Megokolás : tú l hosszúra nyúlik a beszéd. Pedig az egész alig volt öt perc. Ezért mások a tény leges oko t
abban látják, hogy Guillermo Tenorio beszédében megjegyezte : "még a papság
egyik része is ellenünk fordult a szabadságunkért folytatott küzdelemben; fel forgatóknak bélyegeztek minket s emiatt felfüggesztették még a vallási szol gáltatásokat i s, mint például a mi község ünkben. " Nem tudta a rendező , hogy
Tenorio azokat a papokat is meg fogja eml iteni, akik " Krisztus példáj ára életükkel fizettek, mivel védelmeztek bennünket"? - A Szentatya észrevette a
megszakitást: " M i e l ő tt beszédemet megkezdem, közölni akarom kedves indiánjainkkal, hogy nem tudom az okát, miért szakitották félbe képviselőjük beszédét. A szöveget azonban megkaptam s blztosftalak mindannyiatokat, hogy nagy
figyelemmel fogom végigolvasni." A kb . tlzezres tömeg tapsviharral köszönte
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meg a pápa szavait. Az igeliturgia végén pedig a Szentatya magáho z hivatta
Tenori6t, hogy élósz6val is befejezh esse mond anival6j át.
6. Cartegenában van eltemetve Claver Szt. Péter jezsuita, aki egész életét
a néger rabszolgák védelmére és oktatására szentelte. Szentélyében emelte
fel szavát a pápa a legkeményebben az új rabszolg aság, a kábít6szerek használata ellen . " A kapzsiság ma éppúgy magának kaparintja az emberek szívét,
mint a XVII. században, Claver Szt. Péter korában. A kábft6szerekkel vat6 kereskedés átalakítja a mai embert is : embertestvé re szabadságának csempészévé teszi s egyúttal még a feketék rabszolgasorsánál is félelmetesebb szolgaságba hajt ja. A rabszo lgakereskedók megakadályozták, hogy áldozataik gyakorolhassák szabadságukat; a kábitószer-csempészek megsemm isítik áldozataik
személyiségét. Krisztus arra sz6lit fel , hogy szabad emberként szabadon éljünk. Teljes eróvel kell tehát küzdenünk a rabszo lgaság ezen új fajtá ja ellen ,
amely annyi embert köt gúzs ba a világ minden táján, e l s ő s o rb an a fiatalsá g
körében , amit minden áron meg kell védenünk. Segítsük a kábItószerek áldozatait, hogy kiszabadulhassanak rabságukb61."
7. A Szentatya Baranquillában búcsúzott Kolumbi át61. A székesegyház keresztre feszltett Krisztusának kezével megváltásra s6várg6 indián, fekete és
fehér kéz fon6d ik egybe. Ezt a képet kívánta Kolumbia emlékként a pápa, s
rajta keresztül a keresztény világ lelkébe vésni?
A nép érzelmeit pedig az "EI Spec tador" , Bogota egyik jelentós újságának
másnapi száma így összegezte: " A pápa imával búcsúzott. K érte, hogya béke
cslr á]a. amit ültetett, szökjön szárba a kolumbiaiak szívéb en. Hét napos apostoli látogatása mindenkire mély benyomá st gyakorolt, fóleg azon felhfvásával ,
hogy teremtsünk új , igazságos társadalmi rendet, állí tsuk helyre a béké t azáltal , hogy kibékülünk egymással , egyensúlyt teremtünk a tóke és a munka k özött: ezzel mozdítsuk eló a fejlódést és biztositsuk a szegény néprétegek [oR.
galt."

A VILÁGOSSÁG

IOn vagyok a világ világossága (Jn 8,12)1
Ti vagytok a világ világossága (Mt 5,14)!
Ha bealk onyod ik, városainkban kigyulladnak a neonfények. A szebá ban
csak oda kell nyúlni a kapcsolóh oz és máris ég a villany. Mond-e még valamit
nekünk, modern embereknek az evangélium kijelentése a "világosság"-ról?
Hiszen azok közé a dolgok közé tartozik, amelyek magától értetódóen vannak
jelen életünkben. J:s már csak az idósebbek emlékezeté ben kísért a háború,
els ötét ített ablakaival, botorkál6s esti utcáival, áramszünetektól megbénitott
életével.
Hanem amikor a ködös , füstös, kormos nagyvárosban, télidóben nem egyszer heteken át nyomát sem látjuk a napnak , akkor minden pórusunk val6ság-
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gal szomjazn i kezd a fényre . Kedvetle nek , ingerlé kenyek vagyu nk. Szaporodnak az ö ssz e t ű zé s e k, a migrének, a közleked ési balesetek. Hiába a mesterséges fény : olyanra vágyunk , amely ik egyszerre világft és melegft, öröm et, életet
ad. Ilyenkor eszünkbe juthat a fényess ég nagy jánosi pro lógus a: "Obenne élet
volt , és az élet volt az emberek világossága."
Haydn Teremtés-oratóriumának az elején bizo nytalanu l tapog atódzó, határozatlan hangnemú, fojtott akkord ok festik az ős kao szt , amikor "sötétség borltotta a mélységeket." Halk rec it atfvó je lenti be : .Dix itque Deus: Fiat lux. Et
facta est" ("Isten szólt : Legyen világos ság és világos lett ") - és most egyszerre
felvill anó bőséggel, a C-dúr világos hangnemében , zenekar és kórus teljes ragyogásában és ujjongó fortissi mój ával terül ki a "l ux"!
Hát a szellemi fény, i ll e től e g fényh iány él ménye ? Amikor tompa, sötét agyunk
nem fog, tanác stalanul torpanun k meg egy problém a, egy feladat el őtt . Amikor
mások butaságával, rosszakaratával g yőz köd ünk . Vagy e llenkez ő l eg elönt a
be lső vil ágosság, és a log ika, az íntul clö fényében minden rendeződ ik , minden
áttetszővé válik , minden megoldód ik, és ami bennünk megvi lágosodott, az
ele ktromos szikra term észetességév el ugrik át a másikra . . . Egy Archimédesz,
egy Newton tudna mit mondani nagy fölfedezésének ezek ről az áldott pillanatairól.
I:s végül a szeretet fénye. Egy életen át hordj a magában a sötétség, a kuszaság nyomait az az ember , aki re gyerme kkor ában édesanyja szava, simogat ása, csókja nem árasztotta rá ezt a "fényességet". Az igazi házasságban a
hitvestársak szeme és szíve olyan meleg világosságot sugáro z egymásra, hogy
attól mindegyikük nagyobb , több, egészebb , mint egyedül lenne, valósággal
felü lmúl ja ön magát. A barát , a lelk iatya egy-egy szava, vagy akár csak szótlan
részvéte , egyszerú kis gesztusa valóságga l belénk világí t. "Talá n nem lát bennünket úgy, mint mi látjuk magunkat, és mégis tek inte te okozza, hogy jobban
látjuk magunkat" (Prohászka).
Itt már közel járunk. ha még mindig csak hitvány reflex módján is, az " igazi
világossághoz, amely megvil ágos ft minden evil ágra j övő embert" (Jn 1,9). Aki
"az örök vil ágosság ragyog ása" (Bölcs 7,26), " Isten az I st enből , világosság a
világosságból ", akiben nincsen semmi sötétség (1Jn 1,5). Egész életünk "az ő
irgalmának vil ágosságában" (Sir 36,1) folyi k le, mert "a s ö tétség b ől világosság
ragyog fel Jézus Krisztus arcán " (2Kor 5,6).
De az, aki önmagát a világ világosságának nevezte, minket is annak mondott. Ha egészen másképpen, ha összehason lithatatlanul gyengéb ben is, de a
szö valóságos értelmében kell ezt vennün k: nek ünk is világftanun k kell másoknak , a világnak.
Nagy felelősség, nem egyszer nyomasz tó teher. Hiszen saját életü nk korlátaival , nyomorúságaival [s alig-alig boldogulun k. Folyvást tapasztalju k: "vakok
vagyunk és vakok vezetői" (Mt 15,14). De a Mester nem vonja vissza követelését. Meg kell kfsérelnünk, hogy megfeleljünk nekI.
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Hogyan? Mindeneke lőtt föl kell figyelnünk az Úr megre n dltő intelmére : "Mig
világosságtok van, higgyetek a világosságban. hogy a világosság fiai legyetek"
(Jn 12.36). Vagy ahogy Pál mondja : " A Lelket ki ne oltsátok l" (1Tessz 5,19)
Hűség esen kell járnunk azon az út on, amit az lsten meg mutat, annyi világosságban. amennyi éppen adatik. Mert ha nem hiszünk a világosságban, ha nem
vesszük tudomásul a hit, az Egyház fényességét, ha becsukjuk a szemünket a
lelk iismeret világossága előtt, akkor az igaz Világosság nem ismer el övéinek,
és söt étben maradunk. "Aki ped ig sötétségben jár , elbotlik, mert nincsen világossága " (Jn 11,10).
Megtenni mindazt, ami igaznak, helyesnek, értéknek jelentkezi k előttünk, ami
fel szólftás , ösztönzés, belső sürgetés gyanánt merül fel bennünk : ez állandó
feszültséget jelent. Harcot a sötétség leselkedő erőivel, a korlátol tság, a restség , a könnyelmű s ég , az önzés ezer visszahúzó fo rmájával magunkban és kő
rülöttünk. Kérle lhetetlen követelés a világoss ág ; és néha megértjük az evangéli um döbbenetes monda tát : " A vtlágosság a világba jött, de az emberek jobban
szerették a sötétséget, mert cselekedeteik gonoszak voltak" (Jn 3,19).
A másik alapkövetelmény még meredekebb. A fényt nem adják ingyen . A
világ lt6test h öt fejleszt, izzik . és az izzással önmagát fogyasztja. A keresz ténység nem ismer más világosságot, mint a szere tetét, a szeretet ped ig egyérte l m ű az áld ozat könyörtelen-édes kötelességével. Nem hiába játszik az Anyaszentegyház szim bolikájában ma ls válto zatlanul olyan jelentős szerepet a meggyújtott gyert ya, a kisgyermeknek nyújtott keresztelési ajándéktól a sirok apró
lángj aiig. Amikor " m a gas f e sz ü lts é g ű" é letről, " üstök-pályáról " beszélünk, akkor
ls ilyesmi jár a fej ünkb en. De ezek a képek hála Istennek csalókák, illetőleg
nem a teljes és vég ső igazságot fejezi k ki. A lélek világában nem érvényes az
entrópia elve. A világosság alámerül het, megdermedhet a szenvedésben és a
halálban - Kr isztus hal ála nagypénteken igazi halál , és a sírbolt söté tje való ságos sötétség - , de húsvé tra újból diad almasan lobban fel előtt ünk a " Lumen
Chr isti " . ~s Igéretünk van, hogy azok, akik másokat az igazságra tan ítottak
(vagyis világítottak), " fénylenr fognak, mint a csillagok, a végte len örökkévalóságban" (Dán 2,3).
Igy, ha van etég alázat és jóakarat bennünk, hogy keresztény módon v általjuk a " tartóra tett gyertya " szerepét, lassan be látjuk, hogy feladatunk lényegében igen egyszerű . Hagyn unk kell , hogy átjárjon és kisugározzon belőlünk a
fény : az a világosság, amely nem bel ölünk való , de általunk akar világftani.
Mikor a gyertya ég, az önmagában sötét és merev viasztest a lánggal ér i ntkező
darabon áttetszővé lazul, hasonul a lánghoz. A világossá g legnagyobb " teljesftménye " az, hogy min tegy eltűnik : nem öt magát látjuk, hanem általa látunk.
" Úgy világoskodjék a ti világ osságtok az emberek el őtt, hogy I á s s á k . . . és
dicső ftsék A t Y á t o k a t, ak i a men nyekben van " (Mt 5,16).
Kardos Klára
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Egy "pótkáplán" életéből

"Amikor feleségem és én Laakirchenbe (Felső-Ausztria) érkeztünk igencsak
nagy fenntartással fogadta k minket az ottan iak. Egy ,igazi' káplánt szivesebben
látt ak volna. De az esperes tel jes mértékben mellettünk állt , i gy rövid i d ő n
belül remekül dolgozhattunk."
Herbert Mitterlehner alig 10 évvel ezelőtt érke zett feleségével Laakirchenbe
pasztoral-asszisztensként (lelkipásztori munkatárs). Az ifjúság i munka nagyon
is takaréklángon égett. Amikor egy j6 évvel eze lőtt onnan eltávozott, hogy a
neuhofeni plébániát vegye át mint egyházközség i veze tő , már 7 életképes csoportot hagyott hátra , több mint 200 taggal. Emellett a laaki rcheni egyházközség
minden fiataljának Ielkln ált egy " nyitott programot" különböző vallási- és szörakoz ásl rend ezvénnyel. " Ezáltal mindazok is tarthattak legalább egy lazább kapcsolatot a katolikus ifjúsággal, akik munkahelyük vagy iskol ájuk miatt nem tartózkodhattak állandóan otthon. " Ennek a nyitott programnak a j el e ntő s é g ét
Mltterlehner különösen az olyan egyházközségekben látja, ahol sok az ingázó
fiatal. Fontos ugyanis, hogy minden egyes fiatal érezze : Engem is várnak . "Mi
ezt úgy értük el, hogy féléves programot állítottunk össze az egyes munkacsoportokban, amit aztán minden fiatalhoz eljuttattunk irásban. "
A csoportok felállitásánál különösen gyümölcsöző volt az Iskola és az ifjúság köz öttí együttmúködés. Mitterlehner maga ls tanított hittant a két helyi általános iskola végzős osztályaiban. Egy-egy hétvégén összehozta hittanosait
az egyházközség Ifjúsági munkacsoportjának néhány tagjával búnb ánati lelkigyakorlaton. " Megismerkedtek és kapcsolatot terem tettek egymással. A hlttanosok ezáltal megérezték és tudták, hogy elfogadják és támogatják ő ket ; vannak,
akikkel megbeszélhetik problémáikat a számukra nehéz és nyugt alan (keres ő) Időszakban, ami az iskola és a pályaválasztás között feszül. Ezen az által ában 2 napos hittani rendezvényen még az is lehet óvé vált , hogya más helyekről származ6 Iskolások is kapcsolatba kerülhettek ifjúsági fele lóseikkel." Ennek
a modellnek hasznosságár61 meg van győződve Mitterlehner, aki már több éve
az esperesi kerület katolikus ifjúsági felelőse is.
Akkor bízták meg Mitterlehnert a linz-l és az esperes i kerület ifjúsági vezetésének a feladatával , amikor az esperesi kerület ifjúságát ellátó káplánt elhelyezték és helyére senkit sem találtak. Számára ez azt jelentette, hogy még
egyszer mindent elöl ról kellett kezden ie, de most sokkal nehezebb körülmények között, mert a legtöbb plébánián az ifjúsági munka parlagon hevert. " Ebben a helyzetben különösen fontos volt számomra, hogy olyan személyeket találjak , akik készek csoportokat átvenni. Ezeknek a munkatársaknak kellett biztositanom a szükséges ,indulási-segitséget'. Egyik papnélküli egyházközségbe
másfél éven át magam jártam ki és dolgoztam, amig végre találtam valaki t, akit
elfogadtak és elismertek a plébánia és az egyházközség vezetőjének és aki
ehhez a munkához magával hozta a kellő lelkesedést ls. Jelenleg ebben az egy-
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házközségben már három csoport műk ödlk" - mondja bizakodóan Mltterlehner.
"A szívósság eredményes lehet ."
Csaknem 10 évi tapasztalata igazolja azt az ismert és döntő jelentőségű
elvet, hogya munkatársakat figyelemmel és segítséggel kell kIsérni vallási ,
emberi és munkaszervezési téren egyaránt. Ebben a törekvésben fő támogatója
felesége volt, aki szintén pasztoral-asszlsztensként működött Laakirchenben .
s főleg a kisebb gyerekekkel fog lalkozott. Kettőjüknek sikerült kialakitani a
munkatársak körét... amelyben mély baráti kapcsolatok szövődtek. Ez a kör
számunkra is és a munkatársaink számára is Igazi lelki ,tankállomás', oázis
lett."
Mitterlehner 10 évi tapasztalata alapján még két előfeltételt 'tart fontosnak
ahhoz , hogya munka gy ümölcsöző legyen :
a. a lelk ipászto ri munkatárs, hitoktató szenteljen nagyobb figye lmet pontosan a gyerekkor és az ifj úsági kor közöt ti átmeneti időszaknak;
b. döntő jelentőségű az illetékes plébános, esperes, illetve a püspök bizalma.
Mitterlehner a püspök bizalmának jeiét látja abban, hogy most hivatalosan
is egy pap nélküli pléb ánia vezetésével bízta meg Neuhofenben. O és felesége
is Bécsben végezték el az Egyházi Hivatások Szemináriumát, s csaknem 10 évi
lelk ipásztori gyakorlat (praxis) után ped ig - néhány hónappal ezelőtt- diakónussá szenteltette magát. De a gyerekekkel és az ifjúsággal végzendő munka
továbbra is központi feladat marad az új plébánián is a 3 gyerekes házaspár
számára.
P. Gy.

A tabernákulum elótt.

..Mária a legjobb részt választotta. Nem is veszti el soha" (Luk 10,42). Igen
Uram l A legjobb rész, lábadnál ülni és hallgatni Téged ... ,Ezt könnyű belátn i.
Annál nehezebb megtenni. Nehezebb, mint Mártának volt. Nehéz leülni melléd ,
nemcsak azért , mert rengeteg a dolgunk, hanem mert sohasem , vagy csak nagyon nehezen jutunk nyugalomra. Tele a fejünk és a szívün k mindazzal , amit
környező világunk ránkszabadít. Nem tudunk szabadulni ezektől. Ez a sok hang
szintén azt akarja elhitetni velünk, hogy az a legjobb rész, amit a fülünkbe harsog. Ha szakítanánk is i d ő t, hogy figyeljünk Rád, meddig tartana míg ebből a
lármából kifejtjük magunkat? MIg csend lesz a lelkünkben? - Ez a magyarázkodás persze nem sokat használ nekünk, mégha elfogadod is mentségnek.
Nagyobb baj, hogy az általad ajánlott jobbik részről nem vagyunk teljesen
meggyőződve. Inkább dolgozunk, beszé lünk, fáradunk Érted. De leülni .. . ? Sok
a sürgős tennivalónk, akárcsak Mártának. Ezt látjuk fontosnak! Vajon minket is
elmarasztalsz érte? Ma ls többet tesz az, aki Rád figyel? Ma, amikor a jó és
rossz harca fokozott mértékben folyik, Te azt tanácsolod, hogy marad junk
csendben és imád kozzunk? Erre a mi válaszunk is az, ami Mártáé volt : Uram,
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hát nem látod mennyi a mu nkánk? M ek ko ra az a ratás és milyen kevés a rnunkás. Igaz erre a Te válaszod megint csa k az: " Kér jé tek az aratás Urát, kül djön
munkásokat aratásába " (Lk 10,2). Meg t udjuk ezt é rteni Má rta tevéke ny lelkületével?
Hiszen ő is jót akar: gondoskodni a vendég rő l. Sz eretné, ha a t estvé re is
ebben az üg yben fáradozna. I:rezze jól magát ná lun k az Úr. I:s Te mégis a
jobbik részre figyelmezteted .
Sokszor halljuk Tőled a szót : Kérjete k . .. Jól lá tod, ho gy életünkben ninc s
összhang és egyensúly. Az aktivi tás mag ával sod o r bennünket. A látható, fogható sikert szeretjük. Hogyan tudj uk hi nni , hogy az el c si tu lt szemlélő dés és a
Rád figyelés hasznosabb? Hogy j ob b a láb adhoz ül ni és a mezők liliomainak,
az ég mad ara inak, a gyerme ke kn ek és Márián ak gond ta lan szab adságával hallgatni szavaidat?
Uram ! hitesd el ezt velün k. Add , ho gy be lássuk: nálad nélkül se mmi t sem
tehetünk. Taníts meg benn ün ket c se ndben lenni, Rád figyel ni, imádkozni. Hogy
szebb legyen az életünk . . . Hogy hamarabb eljöjjön közénk a Te or szágod .. .

Alexia
LEVELEK A MISSZIÖBÖl
M indenekelőtt naqy-naqy köszönet a miss ziós segítségért. Egy nap se telik el
missziós központunkban, hogy valaki ne kérne t ámogatást . Szívesen segítü nk, de sa].
nos csak kis százalékban tudunk eleget tenni az igényeknek. Egészségil eg hála lsten.
nek jól vagyok. Jól bírom a munkát, Jóll ehet ez soha nem lesz kevesebb. Ezen felül
kiseg Itek Calapan nagy plébániáján és Bacoban, régi missziós te rületemen . Nagy örö.
met okoz az elsöpéntek : a környék öregeinek és betegei nek vihetem az Olt áris zéntséget . A legutóbbi hónapban harmincheten kérték , de számuk állandóan gyarapszik.
Az elején szinte féltek , ha a pap jött: most már sugárzó örömmel fogadnak.
Amint hallom, Európában az lde í tavasz h ű vös volt . Nálunk az ellenkez ője: hosszú
és száraz nyarunk volt az el őző hétig. Akkor j ött váratla nul a félelmetes tajfun , 175 kl.
lóméteres óránkintI sebességgel. 108 halottat jelentettek, nem számítv a az eltún teket.
Hatalmas a kár Manild e-ban és Luzon északi részén, mível a viharral áradás járt együtt .
Nálunk ls erősen esett , de a kár kisebb volt , csak néhány banánfa dő lt ki.
Június lG·án kezdődtek az Iskolák. Sajnos a tanulók száma csökkent. A gazdasági
helyzet még nem Javult . Ebben az évben két vértelen forradalmat élt ünk át. Az elsöt
februárban és a másodikat az e lőző héten. Az el ső né l a nép a fölkel ök oldalán sorakozott fel , rózsafüzérrel a kezében vonult ki az utcára. A másodiknál otthon maradt,
[gy fejezte kl szimpáti áját a jelenlegi kormány iránt .
Az Ist eni Ige Társaság új, fülö p-szigeteki nov lcl átus át a mi miss ziósházunkban nyitották meg júniusban. Hatodikán volt a beöltözés: tízen készülnek papnak. kette n pedig
segitőtestv érnek. Jó kezdet . A noviciu sok kapták meg eddigi szép konyhakertemet .
Majd .teremtek" magamnak úlat, Június 19·én pedig az egyházmegyei kis papok öltöztek be szint én Itt Calapanban. Ok heten voltak. Köztük egy volt minl st ránsom. Július
2·án ünnepeltü k. hogy az Isteni Ige Társaság ötven éve kezdte el a missziót Mlndoro.
ban. Az egész szigetet ránk bízták. Akkor csak négy papunk volt. ma már hatvanan
dolgozunk. Huszan közülük már itteni szület ésú világ i papok. Duschak püspök úr mindJárt kezdetben építt etett egy szeminárIumot az egyházmegyének. Most érnek be az
első gyümölc sök.
P. Tunkel Viktor SVD
St. Rafael Mission House
Calapan 4401, Or. Mindoro
Fülöp.szigete k
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M inden e ke l őtt szeretnék köszönetet mondani t avaly december 31·én Irt kedves leveledért és az anyagi segft ségért. amelyet a M ödllng St. Gabrie l-l Mlsslons-prokur ál.
t al küldtél.
Amint látod, most kivételesen nem Afr ikából , hanem Nyugat·Németországból, a
Bonn melletti St . Au gustl nból Jelentkezem. Atutaz6ban vagYGk Eur6pában. Az ut6bb l
években a malária, a gyógyszerek ell enére ls, gyakran akadályozott munkámban . Az
orvo s éghajlat-vált ozást ajánlott. Az illetékes elölj ár61m áthel yezte k Pápua ÚJ.Gulneába .
Két nap múlva Auszt ráliába megyek kicsi t telei ni és a Pápua Új.Gulnea· 1 utamat elökészít eni, meg a melanéziai pidgin nyelv et tanul ni.
Remélem. hogya Pápua Új·Gulnea·1 hegyek között újra teljes erővel folytathatom
a rnunk át, Majd igyek szem onnan is jel ent keznI. A z otta ni cimemet még nem tudom.
Alkalom adt árt légy szives to lmácsold köszönete met azoknak ls. akik lehet övé tették
számodra, hogy nemcsak Imával, hanem anyagila g is segithess . Imáimban én ls na.
ponként többször megemlékezem r ólatok, hogy a j6 lsten áldása kisérjen benneteket.
és hogy a SZOLGALAT eredményesen tölt hesse be hivatását.
Pállnkás Istv án SVD
Aus zt ráli ai címem a követ kező :
Divino Word Miss lonarlos
199 Epplng Rd.
EPPING. N. S. W. 2121 .
AUSTRALlA

+

P. Jaschk6 Istv ánt múlt év szeptembe rében negyedszer operálták meg. Ezúttal a
m üt ét három 6ráig tartott. Dréncsövekkel pr6b álták áttls ztí ta nl o sebet. Térdcsontja
még igy is igen lassan forrt össze. Ennek el lenére rendületl enül dolgozik. Nemrég irja:
. Bens z ül ött n őv ére ket keresek Intézetünk számára. Nagy lépésben fe jlödünk, de a
szükség - az iparosodás követ kezté ben - még naqyobb lett. Taiwanban kllrillbelOI
400.000 fogyatékos gyermek, fia tal van, de csak 2.000 ta lál közülük helyet az 53 nekik
megfelelő inté zetbe n. Ez ut6bblakból 29 házat egyháziak vezetnek. de ez mind kevés.
Meg nyitottunk egy másik intézetet. f ők épp a veszélyben le v ő nagyobb lányok számára.
Két helyre szaladgálok; 107 gondozottunk van 40 tan ítőval, személyzettel. Most újabb
nagy költekezés ben vaqyok , Min dkét helyen emeletet kell húzni a régi házakra. Itt
most ez úttörő missziós rnunka."
. GÖmÖrl te stvér sokat segitett nekünk " - teszi hozzá P. Jaschk6. Kis gazdaságot
szervezett meg. Ez nemcsak hoz valamIt a konyhára, de hasznos a fogy atékos gyermekek nevelésében ls . Gömöri tes tvér ezen kivül még a min istráns gyermekeket ls szerP. Jaschkó István SJ
vezi a hegyi lak6k között .
165 Hsi Men St.
Hslnchu , Taiwan 300 R. O. C.

+

I:n t ovábbra is csak megvolnék, sok munk ával, mint mindig. A legnagyobb örömöt
a hitújoncok kate kizm us-oktat ása adj a. Egy nagyobb szobába kell ett költöznünk. mert
meggyarapodott a számuk. E h6nap el ején t art ottuk megint az új keresztségi rend szerint i három fokozatba n t ö rt é n ő szart art ás els ö fokoz atát : felvétel a hit újonc-jel öltek
csoportjába. 15 nö és 14 férfi jelentkezett: van közt ük fiatal egyet emist a és 70 fN
fölötti aggasty án, de mi ndnyáj an szépen, m eg g yő zOd é s sel feleltek a .Mit kivánsz?"
kérd ésemre : . Kivánságom Istenhez közeledni és Krisztus t anit ása szer int élni" . Nagy
sz6 ez a mai vil ágban, amikor annyi ember egészen más dolgokat szokott .k lv ánnl" ,
Imádkozzatok egy kicsi t értük , hogy karácsonykor, vagy [ öv ö húsv étkor eljussanak a
kere sztség kegyelm éig . Egészen más ember lesz be l ől ük , amik or kereszt ények lesznek
és az Úr aszt alához járul nak. Odvözlök mi ndenkit . Reméle m megint találkozunk valaml kor.
Nemeshegyi Péter SJ
2-7-10 Seklrnachl-Hlqaahl,
Nerlna-ku.
Tokyo - Japán
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December 4-én és áprili s 17-én kapt am meg a magyar ok segélyét St . Gabrlel-ből.
Mindkét esetb en megt oldott ák, amit oda küldtek . Nagyon köszönöm. A pénzt a hitoktatók kiképz ésére ford itjuk.
MI Itt úgy vagyunk, mint egy hadsereg: a legjobb vezetéssel és a legjobb haditervekkel, csak a baj az, hogy néha egyetl en kato na sincsen, aki ezeket a terveket megvalósitsa . Ezért fordítunk akkora eröt arra, hogy laikusoka t képezzünk ki. Mi papok
túl kevesen vagyunk ahhoz. hogy gyerekeket oktass unk. Csak az én plébániámon
4900 gyerek van az Iskolá kban. Hit oktat ás ugyan nincs hivat alosan az iskolákban, de
megengedik nekünk. hogy oda bemenjün k. Pénz pedig nincs arra, hogy hitoktatókat
fizess ünk. Körülbelül 20 doll ár értékű perselypénz g yűl össze a három szentmisén egy
vasárnap, és egy hónap alatt 40 dollárt kaphatunk stipendiu mként. Igy minden önkéntes alapon megy , ami nem mi ndig m üködik a legjobban . Csodálatos , hogy egyáltalán mű köd ik már 80 éve ez a rendszer Paraguayban. Mi majdnem telje sen Európa segélyelbOI élünk . Az Itt eni e m b e re kt ő l nem lehet sokat elvárni. Egy t anító például havonta legjobb esetben 55 doll árt keres. az átlag munkás esetleg még kevesebbet.
EbbOl Ok ls aIIg tudnak megélni. - De ha a jó lst en valami munkát kíván t ő l ün k , O a
pénzt ls küldeni fogja . Harminc éve vagyok Paraguayban, de eddig mi ndig megkapt am,
amire szüks ég volt munkámban. Az ért vagyok olyan hálás minden adományért, és
azért Imádkozunk minden nap jóte vOinkértl
P. Gaál J en ő SVD
Parr oquia de la Santa Cruz
Coronel Bogado
Itapua - Paraguay

+

MI rnost fejezzü k be az egyetem i évet csodálkozás sal , hogy mégis sikerült véghez
vinni. Hamarosan elv égzem lel kigyakorlatomat . lesz két hét vakáció. aztán egy sorozat
tanulmányi hét és lelkigy akorlat -adás nővéreknek . Mi ndez a hegyvidéken, ahová ritkábban hatol el a f egyverzaj . Bár most már nincs bizto nságos hely , oda ls belőnek
néha egy-egy hosszút ávú löveget . Ezt már fatallsztikusa n viseljük el. min t elkerülhetetlent. Legnagyobb baj most az Inf lác ió. A legt öbb éle lmiszer, minden gyógyszer
stb. külföldről ker ül behozat alra, Igy ára egyre elérhetetlenebb lesz . A háborús gazda·
gok és spekulánsok kivéte lével a nép már szln ét se látja például a húsnak. Sok vicc
Járja, ml rnlatt mondunk le e r ről. A politikai helyzet továbbra ls megrekedt a holtpon ton. Mihelyt lenne egy kís enyhülés, a külsö erők egymásra - s nemcsak a keresztények ellen - uszltj ák a fel eket . Még az a bámulatos . hogya keresztény vidékeken
normállsan viselkednek az emberek. a fiata lemberek ls. Késő este biztonságosabb a
kijárás . mint például a párizs i külvárosokban. A társadalmi viszonyok Ilyen szempontból nem romlottak nálunk . De ml lesz, ha majd kitö r az éhinség?
P. L. Szabó JS
Résldence Salnt-Joseph
Beyrouth
libanon
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Irtam már, hogy megkapt am a M IVA· tól (Mlsslons-Ve rkehrs-Arbeltsgemelnschaft.
a missz ionár iusok közlekedési eszközeit beszerzó munkaközösség ) a sz ép Diesel Golf
VW-t? Hála a jó Istennek, úgy érzem benne magamat mint egy rep ül öben. Persze ezt
csak azok élvezik ennyire . akik eddig . haldokló autóka t' vezett ek, mint én ls. Sokat
Jártam az új kocs ival gyűlésekre . új csoportok megszervezésére és Irányftásukra . Az
egyetemen is klépült az Y. C. S. (Kereszt ény if j úsági Csoport) és sok reményünk van
arra, hogy j6 szellemükkel befolyásolják az egész fiatalságot. Egyéb hatások ls érezhetők. de eddig nem nagy sike rrel. mert a ghanalak sokat adnak eddigi hagyományaIkra. A múlt héten Kumasiban voltam egy Y. C. S. vezetős ég i g y ű lé s e n . AIIg hittem a
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szemernnek. mert aut óm csak kb. 7 liter olajat fogyasztott. Minden évben tartunk
ahol a j övő évi programot beszélj ük meg.
Azt hiszem emlí tette m már. hggy az Ifj úság Nemzetk özi lOve alkalmából rendezett
ünnepség igen szépen si került . A ren dőrségne k sem volt dolga. sőt tetszett nekik a
fia tal ok viselkedése. B evezetők ént egy háromnegyedórás ájtat osságot tartottunk. utána
két nivó s előadás következe tt. végül pedig t ánc. A f iat alok ali g akart ak hazamenni. De
még jobban csodálkoztam a nagyböjtb en, amikor lelk igyak orlatra hívtam meg őket:
jött ek. imádkoztak és Igen öss zeszedett en viselkedtek.
Kerületü nkben ls tartu nk v e zető k épz ő gy űl ést . Június 14-én pedi g az Itteni Y. C. S.
tagjai t artanak egy külö n megbeszélést : szimpoziont . Az is kolában. ahol én tan ítok
több mínr száz diák tagja az Y. C. S.-nek. Február 20-án vo lt az avatási ünnepség.
Andoch püspök úr tartotta a szentmi sét. G yönyörűe n prédiká lt és kifej ezt e nagy örömét . A t agok fe le nem kato liku s, de jó az e g y ü ttm ű ködé s .
Nekem az idén heti 27 órám van. Min den egyéb elfoglal tság om mellett. Ezért nem
akart menni a levélírás. Külö nösen a magyaroknak nem jut az idő m ből. Sokan küldenek
kis csomagot. Ezúttal szeretném tehát közölni [ ótev ölrnme l. hogy én mindent megkaptam és magkapok, de eddig még nem juto tta m az íráshoz. Nagyon hálás vagyok . A
szünetbe n majd megpróbálok válaszolni mindenkin ek.
Sr. Mag dalena S. Sp. S.
P. O. Box 2763
Acc ra, Ghana
West Afr ica
vezetős ég i gy űl ést .

+

Hálásan köszönöm a rnlsszl ös küld eményt. Ist en f izesse me g a j ót ev öknek . IOppen
most vettünk 160 kg szá rltott , besózot t halat. A Lualaba nev ü f olyóban halásszák, nem
messze Innen.
Nagy a k észülödes húsvét ra. M inden plébánia 5 napos n éprnls szl öt, vagy lelk igyakor.
lat ot t art . Min den nap más prédikál. Az atyák szépen beoszt ott ák, így még afrikai n övér is sorra kerül. Igen tehetségesek az igehi rdetés ben. 2- 3 órás pr édikáció meg sem
kottyan nekik. de a hallgatóknak sem. Közben-közben megkérdezik: Nem igy van? Az
jó napot; min denki felel : Yambó
egész templom feleli: [gy van! Azután: Yambó yenu
igen jót! Közben énekre gyúj tanak, nem alszi k itt senki a szent beszéd alatt.
szána
J:nekelve özönlenek ki a t empl omból.
Vannak munkaközösségek , néha a prot est ánso kkal együtt. Ez mi ndi g az előre meg.
beszélt családnál van. Most a nagyböjt alatt már szépen gyakorolják az Imádkozással
együtt a .partane" -t (megosztást) . Hozt ak már sok lisztet, babot, halat . ruhákat. hogy
mi osszuk szét a szegények közöt t.
Hamvazószerdán besötétedett. mir e a szentm ise véget ért. Kis t olvajok lefeszftették
a benzint art ó dugaszát a kis Peugeot autónkról , klszippanto ttak 20-25 liter benzint. A
dugaszt is elvitték. Csak másnap reggel vettem észre. Legyenek bold ogok vele .
Múlt hónapban itt jár t az álta lános f ő n ő k nö n k, az af rikai n őv é rek problémái rnlatt,
de nekünk is szentelt pár napot . Igen örültü nk a látogat ásnak. A fek ete nőv érek külön
vannak Lubumbashiban. ez a megoldás bizonyu lt a legjobb nak. Múl t vasárnap lépett
be egy 19 éves leány . Itt nálunk töl tö tte a jelöl tségi i dőt. Idevaló.
Cseh Il ona O. S. U.
B. P. 246
Ukasi - Shaba
Rep. du Zair e
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PAPI JUBILEUMOK
Vasmise: Nagy György, Mosd óson éló ny. pl ébános. Pakson június zs-én ,
Aranymise: Lénárd ödön Sch. P. június 14-én a kis marosi templomban .
Msgr. Varga Béla jún ius 20-án New Yorkban (USA).
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KUNVVSZEMLE
Charles André Bernard SJ: T r a i t é d e t h é o log i e s p i r i t u e I I e. (A lelktség teo lóg iai kézikönyve ) Cerf . Paris 1986.492 o.
Ch. A . Bernard francia jezsuita 1923-ban szü let ett; hosszú évek óta a római Ger gel y Egyete men a lelkis égi teológ ia professzora. Számos lel kis égi könyv és tan ulmány
szerzője . Új kézikönyv e a lelkiségi teológ ia szi nté zise. Ennek 7. feje zeté ben összefog .
lalta az . aff ektlv teol öql áról " (Théoiogie affectlve . Cerf. Paris 1984, 462 o.) szóló, két
évvel kor ábban megj el ent monoq r áfl áját, amely a legJobb keresztény hagyom ányban
gyökerezik, de ugyan akkor megfelel a mal ember vár akozásain ak .
A könyv f ör észel: Alt alános el vek : élet és tan (I) ; A le lki éle t alanya (II ) ; Az ernber és lsten közörtl pár beszéd megv aiósuiása (III); A lelki elárehaladá s (I V) . E négy
főrész összesen 16 fe jezetre oszlik . A II. rész t árgyal t ehát a le lki élet alanyáról. Az
embert átalakítja a kegyelmi ajánd ék: a bűn ös lsten fo gadott gyerm eke lesz és Igy
képes az Iste nnel való személyközti kapcsol atok ra; term észetf el etti tetteket vihet v ég·
hez; lelki képességel átalakulnak. SŐt maga a léle k ls átalakul. A lel kiség i t eológia
ezeket a dogmatikai Igazságoka t mi nt tapasztal at i t ényeke t szeml éli és Ilye n kérdé·
sekre keres vál aszt : Hogyan valósul meg az ember áta lakulása? M in th ogy az átalak uló
embernek tört énet i természete van . milyen v áltozásokon esi k át ez a t erm észet ? A
konkrét cselekvést Il l etőe n Ilyen kér dések merü lnek fel : M il yen a v iszony a term észetes íszellern l-le lk l) képességek és a kegy elem befolyá sa között ? Az ember ért .
nem pedig az érte lem . az ember akar. s nem a szabadság; vagyis a t etteket a személy viszI v égbe. De az embert cselekvésében mint a szem élvr. kult urális, történelmi.
társadalmi meghat ározások alanyát kell t ekintenünk, mert a kegye lem ezt a konk rét
embert ér i el és al ak ftja át . Az erkölcsi csel ekv és el vál aszth at atl anul az Igy strukturált
ember és a kegyelem ere dö le (más-más sikon) . Hogyan magyarázzuk mind ezt t eol ógiai.
lag? - VégOI még mi ndig a lelki élet alany áról szól ó rés zben fe l v etődik ez a kérd és
ls: M inthogy a term észet feletti állapotba felemelt embe r a bún vil ágában élő b űn ös ,
milyen ls a b űn ös álla pot vi szonya a természet és a kegyelem valóságához?
P. Bern ard. amikor ezeket a probl émákat t árgyalj a. soh asem szakad el a t apasztatattól, bár - az a benyo másunk - sokszor az általánosságok szint jén marad. l.át ásmódját a kie gyensúlyozot t keresztény humanizmus jell emzi . ame lye t az ósl axióma
fejez kl : . A kegyelem nem rombolja le . hanem feltét el ezi és tö kél et esíti a t erm észetet'. Ebben a II. részben beszél a szimbolikus nyelvezet röl és az affektfv é let ről. Ez
utóbbi a 7. fe jez et et alk otja (183-206) . M int mondottuk, T h é o l o g i e a f f e c ·
t I vec. múvében bővebbe n tárgyalta a kérd ésk ört. Al a pv e t ő munkaként id ézi álla n.
dóan M aur lce Pradlnes T r a I t é d e p s y c h o lo g i e g é n é r a I e c., 1948·ban
megjelent múv ét . Ezt a genet ikus psz ichológiát használj a. amiko r a lelki élet szempontjából tá rgyal a gyönyö rrö l és a szenvedésröl. A pszichoanalízis (freud izmus) ere dményelvel számol. de nem tér k l bővebb megvitatásukra . Mi nden bizonnyal ezt egye·
sek hiányolják majd a mun kában. A lelki élet és a rnor ális ké rdései összefonódnak
itt. amikor az érzelml- pszlchol öqlal élet egyesltéséröl. az egészsége s affektivl tá s (sza.
badság) rneqazerz és éröl, az lsten és a feleba rát szere tete (ismeret és szeretet kapcsolata) kérdéseiről van szó.
A III. rész 13. fe jez et e az ember Istennek adott válasz áról. a s z e r e t e t r ő I
és az I m á r ó I tárgyal. Vilá gos , hogy minden lelkiségi teol ógia egyik lény eges kér.
dése a szeretet és az Imaél et a szó legtágabb értel mében . A Szentlélek hívására az
ember személyesen válaszol . ésped ig az ún. . Isteni erények' révén képes erre. A
szerzö kere sztény. tellhard-l human izm usa nyil at kozik meg, amikor (347kk) a .vllág"
jelentésé ről ir. Az üdvös s éqtörté net, jóllehet lény egénél fo gva természetfeletti . nem
Idegen az emberi történelemtöl, eseményektő l . A z ember i történelem term észetes
szempontja helyet kap ls te n üdvözítő tervében : a vil ág Idöbeli fejlödése mindig érle-
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lödés, akár mint a Megt estesülés elö készltéae. akár mint a megváltó misztérium be.
teljesedése. Minthogy Ilye n kapcsolat van az emberi tört énet iség és az ű dvö s s é qtö r
ténet köz ött , a k ö vetkez ő tételt fog almazhatj uk meg: a vilá g és annak átalakltására
kifejtett erófeszitése lnk nem tekinthetők mint pusztán te rmészete s valóságok; a vilá g
egy bizonyos lelk i bensóséggel rende lkezik. amennyiben részt vesz lsten üdv öss éqte rve megvalósulásában. Ist en országa eljövetelének elök észítés ében. amely a végsó
Időkben te ljesed ik be. A hit szemével a történelemben és az eseményekben észre kell
vennünk lste n akaratát. Vagyis a poli tikai . társadalmi vagy tudományos eseménn yel
szemben ezt kérdezhet j ük: milyen mértékben és milyen módon t art ozik ez a valóság
lsten Országához?
A t ermészet. a fe lebarát. a t ársadalrnl.po lttlkal elkötelezettség. a munka, a csalá di
élet . a szents éqí élet - minden ember i valóság, k ülönböző fokokon, lsten nyomait
hordozza. valamiképpen akaratának megnyilvánulása lehet számomra Itt és rnost . O
jelen van és müködík bennük. hiszen O ad lét et és mozgást mindennek. Igy t ehát a
világ ra gyakorolt befoly ásunk. a vil ág átalakítására (humanizálására és splrltuallzálá sára]
Irányuló emberi er öfesz tt és l sten akaratának közvet ítése, III. részvétel lsten t evékeny.
ségében. Az apost olkodá s pedig. amennyi ben közvetlenül lst en Országát mozditja el ö,
mInt egy Krisztus megváltó i tevé kenységének folytatása . Ugyanebben a t ávlatban a
fel ebarátot úgy kell te kinteni . mint lsten képmását. ill etv e a szegényben. beteg ben,
ruhátl anban KrIsztust magát kell szeretnünk és segítenünk. Végül ls a cselekvő szeret et a mért éke mindennek és a lelki élet . lelke" . Iste n és a felebarát szeretet e el.
választhatatlan egymástól.
P. Bern ard könyve utolsó részében kitér a mlsztlkus életre . Tisztáz számos kérdést
ezzel kapcsolatb an. főleg a két kármel ita. Keresztes Szent János és Avil ai Szent Teréz
Szabó Ferenc
lelk i tan ít ás át követve.
Hubert us Braut zen: Fam I I I e n s p I r I t u a II t li t (Családlelkis ég) . Grünewald,
Mainz. 1984. 312 o.
A szerzö könyvében az esseni családi lap (Ole Christliche FamilIe) - 1885 és 1980
között megjelent - 5788 újságcikkét ele mzi a házasság és a család lelkisége szempont jából. Monográfiájában el őrebocsátja . hogya keresztény lelkiség gyökere a Lélek·
lsten. Alt ala válaszolhat az ember lsten közeled ésére . Központja viszont Jézus Kri sztus
személye. ő az emberi cse lekvés mértéke. Ugyanakkor az Egyházzal való eleven kap.
cso latb öl t áplálkozik ez a lelkiség.
A házasság és a csal ád lelk isé gének alapelve szentség i mivolta. Ott eleven ez a
lelk is ég: 1. Ahol az lsten Jézus Krisztus által a Lélekben mint hajtöerö hat a házasság
szents égében egyesft ett hitvesekre és családjuk ra. és ahol a hitvesek Igyekeznek vá.
laszolnl lsten közeledésére a Lélekb en; 2. . . . Aho l a hitvesek Krisztus üdvözlt ö szolgálatába hely ezik szere lmüket. s Ilymódon tanúskodnak a hároms zemélyű egy Istenról;
3. Ahol a hitv esek gyermek eikkel együtt megélik a családi egyházat . .. s ezáltal ta.
pasztaihatóvá t eszik az Egyház ű dv ö zít ö szolgálatát ; 4. Ahol hűséges és gyermekeik·
ben term ékeny szeretetűkkel ú ton l e vő egységet alkotnak a hitvesek s Ilymódon eszkat ologlkus jellé lesznek a világ számára (48-49. o.l. Másszóval. a házasság és 8
család lelkisége nem más. mint . te rrnékeny üdvöss ég-állapot' (63. o.I, Illetve a család Jele Kr tsztusnak (79. o.I, képvls elóje az Egyháznak (81. o.l , az lsten csalá djának.
s végül hűs é g es és egy életre szóló szeretetével tanúskodik lsten eljövendó di cs ő
séges országáról (90. o.l ,
A családi lel kisé g ezen vonásai áll andóan je len voltak az újságba n 95 éven át és
á ts zőtté k a családok mind ennapi élet ét . Végeredményben . a családi élet egyetlen területe sem esik ki a családi lelk iség fels égterületéból" (265. o.l. Ennek ellenére. a
családlelkiség mégsem olyan kal ap. amely minden család fejére egyaránt jó. mert a
családok egyedlek . Ezt az egyediséget és egyedl lelkiséget meghatár ozzák ,a család.
tagok személyi adottságai és a keretfelté telek ál landó változásai •. . . a szoclokultur á·
Ils t ér . • .. az Egyház helyzete az adott korban és meghatároz ott vidéken" (267. o.) .
Igy pl. a II . vil ágháború után háttérbe szorul a férfi . mint a .cealéd feje" . Az 1950-es
évektól pedig különös hanqsűlyt kap a házasság szentségén ek felb onthata tla nsága
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(90. o.). A férj és apa végig mint szeret ö személy áll e l őttü n k . de 1950-lg kieme lk edik
papi szerepe : .Családjának szentélyében épltí ls ten országát , mi közben Imádkozik,
áldást oszt . áldozatot hoz, t anit ; segít i , oltalm azza és gYógyítja családját és ott áll
minden családtag mellett" (93---94. 0.1.
M Ig a férflrOI 214-szer esik szó, addig ugyanazon 95 év során 728-szor mélta tlá k az
8sszonyt 8Z újság hasábjain . Legkedvelt ebb képe az 1930·as évekig .a z anya a család
oltalmazó ja". cl a . család központja. kovásza, szíve, koronája" (101 . 0.1 . de közkedvel t
meghatározás . a háztasszony" , mint . a családi tű zh e l y öre " (103. o.l , a .legfontosabb
nevelő" (104. 0.1 és 8 család . papnö " ·je (105_ o.) is . 1934·töl Jel entkezi k az . anyaság
válsága" és e lőtérbe kerül a nő rnlnt . polit lkal és gazdasági té nye ző ". .rnu nkaer ö"
(113---115. o.l , Az 1960-as évektől mozaikkockákban, . rnell ékes" képekben áll elén k
.a férfi élettársa. anya, háziasszony , a nyil vánosságban és az Egyházban rnunkavlszonyban élö nö" (116-123. 0.1. illetve a . s okarcú asszony" (124. o.) .
A szexualitás - a 95 éven át - értékként szerepel (136. o.). de az 1930·as évekig
a szüzesség (134. 0.1 van e l ő nybe n. majd a hatv anas é vekt ő l különösen gyakor i témává
válik a szexualitás kérdése.
Elgondolkodtató jelenség pl., hogya 95 év sor án 79-szer tárgyalj ák a házasság fel bonthatatlanságát, kOIönösen 1966 után gyakran (67-szerl ; de ezen évtizedekben csak
B-szor szerepel a házasság mi nt szent s éq, holott a házasság fel bonthata t lanságának
egyik lényeges alapja szents égi miv olt a.
A gyermekkel foglalkoz ik 393 cik k. A 30-as évek elő tt csak Itt-ott Jelentkezik a
téma. ezután egyik f ö tá rgya lesz az újságnak. A hatvanas évektől mindig nagyobb
hullámokat ver , mig az uto lsó évtizedben már csúcsért ék. Különösen a gyerm ekélet
Jogait véd ik a s zarzök (175--189. o.) .
A házasélet veszély eiként az élvezet hajhászást, a sajt ót és a hiányos segft ést az
állam részérOl Jelölik meg (209-215. 0.1. Ezeket követ i . a házasság és a család sz éthullása . a hit és erkölcs megrend ül ése" (209. o.) .
A család lelklségét er ösít hetl ük, ha g a z d a s á g ll ~ támogat juk a családot (215. 0.1
és Jogait védelmezzük (216. 0.1. de segIts en maga a család ls önmagán. Különösen a
családi katekézlasel (218-223. 0.1: ez a s zül ök elsOrangú fe ladata, amely főképp a
családi beszélgetésre és a csal ád mindennapi életé re épül. Ezenkívül a családot és
lelklségét szolgálja a családi li tu rgia (223---229. 0.1 ls. Emell ett átszövi k a családlelkl.
séget a . bet egápolás, a gyerme kek nevelése és a hIvatásos munka, ugyanúgy. mint a
napl beszélgetés, családi ünneplés és lma" (265. o.) .
A családlelk iség j eles k özvettt ő j e és tám asza a családi lelklpásztorkod ás , amely
kDlönösen fokozza a házasság és a család. valamin t a családtagok köl csönös érté ke.
lését (269-284. o.). A családi le lkipásztorkod ásban az egyházi hivat alviselök és a
családok kölcsönösen szolgálják egymást .
Könyvünk kDlönleges értéke. hogy a családi lel kis ég fe lvázolt IgazságaIt 95 év
távlata Igazolja.
Teleki Béla
A B I b II a é s t ö r t é n e t e . I-VII. Agape, Novl Sad (Cara Dusana, 41 1985.
CSm< gratulálni lehet az újvidéki Agape Kiadónak és a szerk eszt ö Harmat h Károlynak . hogy magyarul is megjel ent ette az olasz-franci a egy üttműködés ből megszületett
A B I b I I a t ö r t é n e t e c. sorozatot . Enrlco Galblatt. a munkacsoport vezetője. a
következő szavakkal jel ölte meg a sorozat célját: . Ez a hét köt et es rn ü lehetövé te szi.
hogy történelmi . Irodalm i és vall ási Ismereteket szerezzünk a Szentírásról. E vonzó
könyvekben nemcsak Izrael történetével és vallás ával Isme rkedü nk meg, hanem Úr
civIlIzációjávai . az egyiptomi bölc sességgel. a babil ónl hóditás okkal, a perzsák polltlkal rátermettségével. a hellén Izmus elt erjedésével és a római birodalommal ls. A
B I b I I a é s t ö r t é n e t e - hét magával ragadó könyv - mellözhe tetl en rnű a
civilizáció és a vallás gyökereinek megismeréséhez." - Az 19 81 ·től napvIl ágot látott
sorozat egyes köteteit a korszer űséq , a lé nyeq l át ás, a legújabb szentfrástudo mányl
eredmények felhasználása . valam int kiv áló didakt ikai felépítés JellemzI.
Az elsö - A t e r e m t é s - círn ü kötetet 1984. 3. számunkban már bemutattuk
olvasóInknak. Azóta úlabb hat könyv jelent meg. Ezek felépít ése nagyjából azonos:
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egy·egy történelm: korszakot 58 fejeze tbe n t árgyalnak; a kötet végén pedIg meghatá.
rózzák a legfontosabb alapfogalmakat; pl.: szövetség, siv at ag, hit, szabadul ás, húsvét,
meghIvás, a szövetség ládája, a Messiás , próféták, Sinai szövets ég, angyalok, apókal fptlkus Irodalom , lsten országa stb . A .k épeek önvv" illusztrációit különbözö rnüvészek

kész ített ék. Különösen ért ékesek a különféle , alakokkal ls Ill uszt rált t érképek; ezek
nyomán az olvasó az adott bibliai törté netet mindig nagyobb összefüggésben látja . A
p á t r I á r k á k é s M ó z e s az Abr ahámtól Mózes haláláig te rjed ő kort öleli fel.
A z I g é r e t f ö I d J é n a honfo glalástól Salamon trónralépéséig terjedő Idő eseményelt foglalja össze. Ebben a köt etben a fö ldr ajzi és történelmi adatok mellett értékes geológi ai, archeológi ai és műv észettörténeti adatokat ls t alálunk. A k I r á I y o k
é s p r ó f é t á k Salamon uralkod ásától Cldkljálg, vagyis Jeruzs álem lerombolásáig
rnutat la be az üdvösségtörté nete t . Jólle het az utolsó jelenet a zsidók fogságba hurcolása, a kötet mégis a remény hangnemében zárul: a pró féták az eljövendO M ess iásra
mut atnak. - Az 5. kötet - S z á m k I vet é s , v I s s z a t é r é s , j u d a I z m u s
- Nagy Heródesig tárgyal ja a zsidó történelmet. A szenved ö szolga kirajzo lódó alak.
j ának hátte réül a hell énIzmus és a Makkabeusok küzdelme szolgál. Ez a kötet t árgyalja az ún. böl csességi Irodalmat ls. - , I:s ti rnlt mondtok, kl vagyok én?' - erre
a kérdésre keres választ a J é z u s K r I s z t u s c. kötet. KIIndulópontja nem a gyermeks égtö rténet, hanem az evangéliumok keletkezése . Az l lluszt r át ort gyakran Zeffl,
rell i Jézusról készített fil mj e Ihlett e. - A soro zat utolsó, hetedik darabja, A z Ú r
t a n f t v á n y a I clmmel az Apostolok cselek edete ire és Szent Pállevelelre építve
azt mutat ja be, hogyan vált a kereszt énység vll áqvall áss á. A kötet mesteri rajzok
segits égével bemut atja Szent János Jelenés einek világ át, majd visszatér ktlndulöpontjához, a BIbli ához. Felsorolja a legismertebb papiruszokat és kódexeket és azzal bú·
csúzlk az olvasótól , hogy kezébe adja a Szentfrást, amelynek részleteivei a sorozat
olvas ása közben kapcsol atba kerül t .
Kiknek készült ez a hétkötetes soro zat? Tudományos Igényessége alapjá n minden
megkereszteltnek . . Képes könyv" mivolta révén azonban külön ösen alkal mas köz épiskol ásoknak és minden oly an fe inOttnek, aki pontos alapismereteket akar elsajátltanJ.
Ugyancsak az Agape KIadónál jelent meg J. Heinzmann . Hl vat ásod a szeretet. H ázasságl el ökészlt ö és tanácsadó' címü Igen hasznos könyve ls.
Pusk ely Márla
HIttan könyvek: J é z U s h o z m e g y ü n k (134 0 .1. J é z U s s a I é I ü n k (149 0 .1.
H I t e I e m z é s e k, Jézushoz megyünk c. hittankönyvhöz (333 o.), H I t e I e mz é s e k , Jézussal élü nk c. hittankönyvhöz (272 o.) és N a g y k o r Ú s á g K r I 8 Z ·
t u s b a n (230 o.) , Szent István Társulat, Budapest 1965.
Dr. Hamvas Endre Kis katekizmu sát rendezte át a veszp rémi egyházmegye hítoktat ásl bizottsága és jelentte tt e meg Jézushoz megyünk clmmel. 60 lecke tartalmazza
a kereszté nya laplgazságokat . Rövid magyarázat után, kérd és-feleletek következne k,
majd .J ötanács" és SZVU·ének zár szinte minden lec két . Hamvas fekete -Ieh ér képett
szines rajzokkal cser élték fel. A könyv végén 16 . örát" találunk ,E lsőáldozá sra elö.
k észítö oktatások' gyanánt . Itt , jó fel té t ell el" záruln ak az egyes leckék.
A Jézussal élünk hittankönyv is Dr . Hamvas Endre művének (Bibliai történetek) átrendezése. 60 leckében Ismerteti az ó- és újszövetségI Szent ír ás jelesebb eseményeit,
de úgy , hogy nem magyaráz. A k érd és-feleletek után , jóf elt ét elt ' ajánl. Toldal ékként
6 leckét látunk , Bérmálási el ökészltö"-k énr Hamvas stflusában.
Mindkét hittankönyvhöz hltelernz éseket készit ett a veszprémi egyházmegye hltok tat ásl bIzottsága. Az EIOszó igy vezeti be a két kötetet :
,Ezek a katekézisek a Hamvas Endre megújltott és klb övített Kis katekizmusához
és Bibli ai történetek c . könyvéh ez készültek . .. Az Itt közölt tanít ást módszer csupán
egy a sok elk épzelhető hitoktatási és nevel ésI módszer közül. Azok számára, akIk
használj ák, többfé le rn ödon jelen thet segItséget. Egyeseknek a felépftés, másoknak
példák, Ismét másoknak a tanany ag kifejtése szolgálhat j avára. Lehet, hogy valaki
egész órát kl tö l tő anyagot talál benne' . . .
A Hltelemzések óravázl atain ak feiépités e: bevezetés , eIOterjesztés, kif ejtés és
alkalmazás . A ,Hltelemzések, Jézushoz megyünk c. hlrtank őnyvh ö z" szemlélt etési
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anyagot ls közöl (v ázlatok . rajzo k) . mig a .Hltelemzések, Jézussal élünk" c. híttan.
könyvhöz ezt mond ja az Előszó :
.A Szemlél tet éshez általá ban bibli ai képeket ajánlunk. Az élet ben ezekkel alig
találkozIk valahol a gyermek. Lehet más képeket is. vagy filmeket Ielhaszn álnt".
A két hittankönyv hézagpótló az egyébként teljesen ür es hittankönyvpiacon. A Hitelemzéseket pedig a hitoktatók használhatj ák kézikönyvk ént.
Serdülő fiataloknak írta Tomka Ferenc a Nagykorúság Krisztusban c. hittankönyvet .
Segltl a felnőtt életre készü lő f iúkat és lányokat . hogy átgondolják hitünk kérdéseit és
feleletet találjanak nehézségeikre. Az 58 leckét két .könyv" -re tagolja a szerz ö: Sze.
resd Istent - szeresd embert árs adat ! és Legyenek mindnyájan egy. Szinte minden
leckéhez csatol fényképet az él etbő l. A z anyagot több oldalról is megvll ágltja majd
kérdésekkel és felelet ekkel össz efogl alja s v égül olya n feladatoka t ad felolvasólnak .
amelyek a tém ával kapcsol at os személ yes döntésre serkentenek. Ezt szolgálják még
az olvasmányok illetve a megbeszél ésr e való felszólítás és a fogalmak rövid meahatározása ls . Az Osszefoglal ásban viss zatekint het az ol vasó a .k önyvek" átvett téma.
köre ire. .r észel" -re, Függel ékben ta lálj uk - végül - a legfontosabb imádságokat.
valamint a je lentékenyebb kérd éseket és fel elet eket.
A könyv útmutatás a kereszté ny életre . Joggal kéri tehát a szerz ö: .Végigolvastad,
végigtanultad ezt a könyvet? - Ne tedd f él re!' ~rdemes újraolvasni.
Baranyi Imre

Michael Lalmer: I g e n vag y n em , d e h o g y a n ? OMC, Bécs 1986. 124 o.
Az OMC ez év első fel ének gazdag kiadványsorozatában Laimer könyve abszolút
hézagpótló. A családtervezés és fo gamzásgát lás kérdéséröl ez az első. katolikus szempontból magyarul megjelent átf ogóbb rnü. Lelkipásztor írta. de olya n stílusban. hogy
haszonnal forgathatják mind a házasok, ill etv e házasságra készül ők. mind pedig házas.
ságI tanácsadással fogla lkoz ók : orvosok . papok és pszichológusok. Tényekre és szakembe rek megalapozott vélemény ére. komoly újs ágokban, folyói ratokban megjelent
cikkekre épiti mondanivalój át . Term észetesen hel yet kap az egyház hiva talos tanit ása
ls. ~ppen ezért nincs szüksége arra, hogy . mo rallrá ljon" . Irásából klérezhetó a remény: a jóakaratú a blzon yítékok súlya alatt megtalálja a helyes utat.
A z első rész a születésszabályozás meg nem engedett módjait ismerteti. Itt a hang.
súly a fogamzásgátló tablettákon van . Elgondolkozt ató .A tabletta használatábó l származó károsodások betürendben" -i fels or olása (31-48. 0.1 . Csattanóját Dr. Oavls, a
John Hopklns egyetem (ahol Am er ika egyik legnevesebb orvosi fakultása műk ödlk)
tanárának szavaival foglalhatj uk őssz e : •Tudják-e a nők. hogy tulajdonképpen rnlt tesznek? A legutóbbi I dők b e n le folytatott vizsgálati eredmények vet nek véget annak a tlz
évig tartó ábrándnak, hogy a fog amzásgátló t abletta ártalmatlan. A tabletta szedése egy.
értelmű és súlyos rn ért ékü vesz élye kkel já r: ezt a té nyt már nem lehet tegadni"
(36. o.).
A második rész bemutatja a szül etéss zabályo zásnak az egészségre nem ártalmas
és komoly okok ese tében (73. o.j er kölcsileg is megengedett módj ait. Itt az ún. BII·
IIngs -módszert Ismerteti a le gklmerítóbben. Ezt alka lmazzák - s rnondhatjuk, hogy
sz áz-százalékos sik errel - Igen sok helyen a harmadik világban: Indi ában, BrazIllában,
Afrikában stb. - Az utol só pont: , A t er mészet es szület ésszabályozás módszereinek
rövid összefog lalása az úgyn evezett .szt rnpt o-termá l' m ódsze rben", helyesen mutat rá,
hogy ,a leányokkal és a fiatal asszonyokkal necsak egy módszert ismertessünk meg,
hanem mutassuk be nekik összképben az összes módszereket együttesen is' [102 o.) .
Úgy tudjuk. hogya .sztmpto-terrn ál módszer' elnevezés Dr . Hötzer, osztrák orvostól származik. aki lényegil eg ugyan azokr a az eredmények re j utott. mi nt Dr. Billlngs.
Dr . Rötzer rámutat arra, hogya t ermész etes módszerek igazi alkalmazása mindig a
férfi és a nő e gyütt működését tételezi fel. ~ ppen ez az .eg yüttvállalás · hihetetlenül
növeli az egymás Iránt i figyelmet. szeretetet: a boldog házasság alapját. Laimer könyve
első so rba n a fo gamzásgát lás biológiai old alát vil ágítj a meg. Reméljük , hogy hamarosan
kiegész ül Dr . Rötzer könyv ének forditásával a magyar c salád i élet elmélyít ésére , rneqBenkő Antal
szent el ésére.
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HALOTTAINK

Dr. Lékai László bí bo ro s, prí más, érsek jú n. 30-án Esztergom ban (77,53,11)
Bándy Bal ázs ny. plé b. 1985. jan . 16-án Csik szeredán; tem . Csikszentl éleke n
(74,45)
Fodor Ala jos , P. Angelus OFM szen tszé ki tan. 1985. máre . ts-én Kö rösbányán
(78,46)
Péter László szent széki tan. oroszhegyi pléb. 1985. rnárc . 26-án Székelyudvarhelyt ; te m. Oro szh egyen (73,47)
Pap József, P. Aszt rik OFM szent széki tan . költ ő 1985. júl. H-én; t em. Esztelneken (69,47)
Olasz Mihály gye rgyószentmiklósi s. le lkész 1985. júl. 21-én ; tem . Mátéfal ván
(26,2)
Menyhárt Antal esp ., ny. pléb. 1985. aug . 5-én Harasztoson; te m. Altorján (79,56)
Farkas Antal esp ., ny. pléb. 1985. okt. 25-én Nagy kászonban (83,58)
Kókai József OFM Conv . nagyenyed i lelkész 1985. dec. 31-én Aradon (68,42)
Törteli Imre pl éb. febr. 15-é n ; tem. febr. 18-án Becsén (72,48)
Arnold László tb. ka nonok fe br . H-én; tem. máre. 3-án Budapesten {61,33)
Dr. Ka lmá r Jenó ödön O. Clst. febr. 23-án; tem. máre . 7-én Zireen (71,53,46)
Szúcs Györgye. esp., ny. medgyesházi pléb. máre. 5-én; tem. Székesfehérvá ron
{79,52)
Erdó (Else nhut) Ferenc SDB máre . 22-én Varazzeban (Ola szország) (92,60,54)
Trungel Lajos zentai pléb. ápr. 6-án (72,46)
Czim balmos Lajos ny. pléb ., nagyvárad i sz. e. kano nok, ápr. 22-én Gyu lafehé rváro tt {81,53)
Balatoni András gyö nki pl éb. máj . 30-án ; tem. Mo hácson (46,14)
Haig ll S. Szlárd O. Prem . érd. rendfónö k, ny. mat .-fiz . tanár jún . 4-én Santa Ana
{Cal if.) ; tem. jún . 7-én Orange (Calif .) (73,49)
Szabó Sándor tb . kanonok, a magyar papság nesztora jún . 7-én Sümegen
(101,78)
Dr. MInesik Pál ny. ga radua i par ochus jún. 1O-én; tem . Gödöllón (74,49)
Dobsony Józse' SDB jún. 13-án Debrecenben (90,59,53)
Hardl István Sch. P. jún. 16-án Pannonhalmán (76,59,50)
Réti József tb . esp. tarjánpuszta i le lkész jú n. 22-én Györött; tem. Ottevényben
(74,50)
TlIIinger Ferenc esp . pléb.; tem. jún. 25-én Palotabozsókon {97,73)
Tóth Alajos Hubert OFM ny. törökkopányi pléb. jún . 25-é n Cirákon {72,22)
Telekesi József ny. pázmándf alvi pléb. j ún. 26-án; tem . Széke sfe hé rváron (75,51)
Kövér Ferenc Alajos OSB jún . 28-án Pannonhal mán (74,54,48)
Ko lla János Sch. P. jún. 29-én Máramarosszigeten (87,70,62)
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Dancsók Sándor ny . pléb. jú l. 2-án ; tem . B udapesten (77,53)
Szentel Ferenc ny. le lk ész júl. 6-án; tem. Rákoske resztúron (68,44)
Pongrácz Elemér ny. esp . pléb. júl. 12-én ; te m. Kisku nmajsán (84,61)
Dobrovlch Sándor beled i pléb. júl. 26-án (60,36)
P. Kékessy Imre SJ vo lt kí nai misszio nárius jún. 29-é n Med ellinben (Kolum bi a)
(81,48)
Lukáts Károly t b. kanono k júl. 29-én ; tem. t.övön (74,50)
Nádas Zo ltán ny. v. pi ari sta hittan ár júl. 27-é n (82)
Ruppert Pál SJ a ug . 6-á n Pécsett (71,52,40)
Benke Imre Sch . P. ny. piarista ta ná r máj . 16-án Ke cske mé ten (84,69,61)
Klembala Ernö SJ au g. 13-án Dániában; tem . Dán iában (71,47,42)
Labancz László Medárd OFM aug . 20-án B ud ape st en ; tem. szept. 3-án a remeteke rtvá ro si Szent Lé lek tem plom kri ptájában (76,51)
Elhuny t pa ptest véreinket fo g laljuk mem entó inkb a !

+
DR. ll:KAI lÁSZl Ó Esztergom bíboros érseke, Magyarország prímása
(1910-1986J
1910. március 12-én született Zal alövőn , ahol édesapja kályhás-fazekas mester volt .
Középlsk olal tanulmányai után, 1928-ban Rómába, a Coll egium Gerrnanlcum-Hunqarlcumba került s a pápai Gergely egyetemen t anult . Itt szerzett bölcs elet i doktorátust.
Rómában szentelt ék pappá 1934. október 28-án. Hazatérte után rövld Ideig káplán, majd
Veszprémbe helyezik szeminár iumi tanárnak. 1944-ben Mindszenty József veszprémi
püspök tit kára. Vele együtt viszik fogságba a nyila sok Sopronkőh id á ra . Szabadulása
ut án rövidebb Ideig Ismét titkár Dr. Bánáss l ászló püspök mellett, majd Irodaigazgat ó.
1948-tól 1958-lg plébános és esperes Balatonlell én. Utána 10 évig Zalaszentlvánon pl ébános, 1969-tOI pedig Badacsonytomajon.
1972-ben veszprémi apostoli kormányzó és clmzetes püspök. VI. Pál 1974. február
24-én nevezi kl esztergomi aposto ll kormányzójává, s 1976. február 10-én pedig eszte rgoml érsekké. Ugyanabban az évben, május 24-én kreálta biborossá a pápa. Blboros
pOspöki jelmondata: .Succisa vi rescit" (A megnyesett fa kizöldül) programot ls jelen.
tett mOködésére. •Kls lépések"-nek nevezett módszerével többek között elért e, hogy
megnyil t a Hittud ományi Akadémia level e ző Tagozata. a leányfalui Szent Gellért l elki.
gyakorl at os Ház, fokozódott a magyar katolikusság tevékenysége a szeretetszolgálat
és a könyvk iadás terén.
Papi egyénlségét már hall gatóI nagyra becsült ék a veszprémi szemináriumban.
•Frlssen beöltö zött kispapok voltunk Veszprémben. Telve lelkesedéssel és Izgalommal.
Első órára mentünk az e lőa dóterembe . Alacsony , vékony, fekete hajú, csil logó s z e mű
pap lép be. Tlz éwel volt I d ő s ebb nálunk , de letagadhatott volna akár hetet is: klspapnak n ézhe tt ük volna. letérdel a kat edra dobogójára, s ott térde lve mondta el mlnden óra e lőtt és után, éveken át , az Ave Marla·t . Latinul adott elő , s ml akkor hallottunk először lat in beszédet. A szavakat csak-csak értjük, de az egészet nem. Látja
kétségbeeset t tekintetünket . Mosolyog, biztat , mindig j ókedvű. De az anyagot azért
mondta, mondta . .. Köte l ező napl sétánk után a kápolnában talál tuk. Jólesett látni,
hogy nemcsak nekünk beszélt , hanem az Úrral ls . lelkesen adta le az Oltáriszentség
bölcseleti kérdéseit ls , s amikor a spiritu áli st helyettes ítve ő mutatta be a szentmisét
kápolnánkban, arca átszellemült áhltat röl tett tanúságot. Or ült ünk, hogy nemcsak .tudJa" az eucharlsztlát, hanem szeret i ls. - Amikor pedig a .vl slo beatif ica" -t (a sz ínr öl.
szlnre látástJ tanította , oly átéléssel magyarázott , hogy azt tartott uk róla , ha majd
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odaér, körülnéz. s csak ennyit mond : . Na, ja! - ez volt a szavajárása - . Igy képzeitem .·
Egyik volt közeli munkatársa pedig igy jellemzi:
. A mai ember számár a e g y I k I e g n a g y o b b k i n c s a z i d ő . Mindenki siet ,
ha nem éppen -ohan, Aki Időt nye r. élete t nyer. ~s aki i dőt ad, él eté nek egy darabját
adja. Lékai bíboros aty ának mind ig mindenki számára volt Idej e. . Nern Ismert e az
örát". vagy legal ábbis nem használta . Plébános korába n a káplán, k ésőbb a titkár fő
gondja volt : f igyelni az ór ára és beosztani a főnök idejét. A z ő számára ugyan is az
ember volt a legnagyobb ért ék éspe dig min di g az, aki jó sz öt, ellgaz ltá st, probl émamegold ást , de nagyon sok esetben pus zta meghallgatást várt t ő l e . Plébános kor ában
- k ül önösen Balatonlell én - a magu kr a maradt . panassza l t el t szfvú emb erek egy.
másnak adták a pl ébánia kilinc sét. Ajtója a szó szoros érte lmében mind ig mindenki
számára nyi tva volt: szobája kulcsa el veszett , s ő nem gondos kod ott pót lásá ró l. MI·
nek? Úgyis bejöh et mind enki, aki csak akar. K ésőbb csak bőv ült a segít séget és meg.
hallgatást váró emberek sora.
Különös szeretettel keresték fel a paptársak . akik mindi g megbízható . szakrnat"
eligazítást kaptak tőle . Ez fő l e g bal atonp art i plébánossága alatt szint e mtndenn eoos
vendéglátást is jelentett. külö nösen a nyaralási Idényben . Plébánosi aszt alához mind ig
szive s készséggel invit ált a az érkező vend éget .
Balatonmell éki esper essége idej én a havt rekollekciók tették szinessé a kerület
papságának életét . A d er űn ek és lelki komolyságnak nagys zerú ötv özetet hozta létre.
Ha nem ő t artotta az elmélkedést, péld aadó figyelemmel. eset leg ref lexióva l kís érte.
és a komolyan vett csendes elmél kedés után első nek t érdelt a gyóntató atya lrnazaámolyára. A közös ebéd alk almat adot t nemcsak a lelkipásztori problémák megbeszélé.
s ére, hanem a [ ó iz ű anekdotázásból fak adó derűh öz ls.
M á s I k n a g y k i n c s ü n k : a z I d e g e I n k . Lékai biboros atya szinte hő
sies türelemmel állt rendelkezésre. víselt el emberi gyengeségeket. sokszor durvaságokat ; tellesttett lehetetlen ké réseket, szolgálta a barátságot, fogadta el a barátság.
talanságot. Mindkettőből bőven j utott nekI.
Ve s z p ré mbő l Eszter gomba való t ávozásako r jeg yezte meg egy ik paptestv ér:
- Mindig azzal biztatt am magamat , hogy ha nem is az el só, de leg alább a A:l.ásodlk
legjobb barátja én vagyok . Csak az a pechern . hogy az egyház megyében még 300 pap
gondolja ugyanezt .
Ez a megál lapftá s lényegében Igaz volt . A kül földi utakról küldött 5-600 vagy még
ennél is több képesl ap igazolj a, hogy bar átait szlv ében hor dott a.
Ezért a széles . barátí kör ért" főpapi múk öd ésében sokféle barátságt alanság elv iselé sével, sok be lső fájd alomm al . de mindig tür elmes lé lek kel fizetett . Nagyon megértette az embereke t gyarlóságai kkal együtt .
Ez a látszólag mindig nyugodt ember Igazában mindig az alkotni , seg íteni akaró
embersze retet nyugtalanságában égett. Lelke, szelleme állan dóan t ele volt - , kedvenc
kifejezésével élve - . Jü ktet ö él ettel". Igy karolta fe l plébános korában a t ársad alom
perem ére került szegény eket, klk özösftetteket , majd a bet egeket . testi, lelki sér ülteket, végül pedig a többgyermekes családokat, akiknek balato ni villák bérelésével biztos ftott Ingyenes nyaralást a Balaton-part ü dü l ő h e l ve t n .
Az anyagilag rászorulók kérés ét sohasem uta si totta el. de fára dhatat lan volt azok.
nak a szerepl áseknek váll alásáb an is, ame lyekke l a lelkipászt or kodó papságnak nyújt·
hatott seg ítséget . Ezért csak a legritkább esetben ju tott neki e sz t e n dők ö n át egy·két
pi henő vasárnap.
Eg é s z s é g e s h u m o r a ami t egyenesen keg yelemnek kell tartanunk sok ember szívét melegit ette fe l. és sok megold hatat lannak látszó feladatot oldott
meg. Kéréseive i sokszor komoly anyagi segitsége t, de nem ri t ka esetben megaiázó
visszautas ításokat vághatott zsebre . Ennek ellenére sohasem veszltette el kedvét.
alk otókészségét .
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Fájda lmasan érintette. amiko r a Balaton-part! L e ll érő l Zalaszentivánba került pl ébánosnak 1959-ben.
Egy jó I s m e rő s e vi gasztalni próbált a:
- Zalaszentiván nem lehet rossz hely. hiszen neves vasúti csomópont .
- Az lehetl Csakhogy engem nem ál lomás főn öknek. hanem pléb ánosnak helyeztek oda.
Orült, ha derújéb ől sok akat részesíthe tett. Prímási belktató szentmiséjének áldása
előtt így vidám itotta fe l a nagyszámú. de már fáradt hívősereget :
- Most arra adom áldásomat . hogy békével menjetek haza. Ha már a prímás áldá.
sát viszitek. ne legyet ek otthon egymásnak kontr ásai.
Kü lsőleg sohasem veszt ett e el nyugalmát . Vajon milyen belső lelki erőfeszitéssel,
önfegyelemmel fizetett ezért a nyugalomé rt a sokszor idegeket borzoló fogadóórák.
ember i ki cs inyess égek, kr tt tzál ások, okoskodások súlya alatt , azt senki sem tudhatja .
Nem csoda. ha a nappalokat kitöltő emberszolgálatok után a hivatalos tennivalók
és a breviárium ls sokszor éjszakára maradt. A lepihené s mindig éjfél utánra . nem
rit kán csak hajnalra került . Ezért jöttek a megrövidült élszakákra a kimerüléssel Ienve gető nappalok. Ez a tem pó jellemezte még élete utols ó napjait is . Az utolsó p üsp ökkarl gyúlést megel őző éj szaka is 3 órakor feküdt le . Az önklmélet mindig csak [öszándék maradt. mer t szinte szenvedélyes tanár, pap volt, aki mindig adni akart; s ha rá.
figyelő embert látott. akkor nem kímé lt sem Időt, sem fáradságot. csakhogy adhasson:
Június 30·án, k ésődé lut án szlvroham következtében hunyt el. Esztergomban.
Paptestvérei Krlsztusban
DR. FABIÁN Á RPÁD szombathelyi meav éspüspök
(1926-1 986]
1926. október 28-án született Kassán. Középiskolai tanulmányait részben sz ülöváro.
sában. részben pedig Gödöllön, a premontreiek gimnázium ában végezte. Itt kapta hívatását és 1945-ben Gödöll őn belépett a rendi noviciátusba. A Jászóvári Premontrei , Rend
gödöllői fő iskol áján kezdte teológiai tanulmányait és a váci Püspöki Szemináriumban
fejezte be. 1951-ben szente lt ék pappá. 9 éven keresztül káplán és hitoktató a váci egy·
házmegye különbözö hely ein. 1960·ban Vácra, a püspöki Irodába kerül; el őbb szentszéki
j e g yző . majd püspöki titká r. Első doktor átus ár Budapesten szerzl meg 1964-ben. 1965.
től a római Pápai Later áni Egyetemen folytat t anulmányokat . amelyeket egyházjogi dok.
torátussal koron áz meg. 1969·ben rekto r a Római Pápai Magyar Egyházi Intézetben .
VI. Pál pápa 1972-ben címzet es püspökké és a szombathelyi egyházmegye apostoli
kormányzó jává nevezte ki. 1975. januárjától pedig megyéspüspökk ént vezette az egy·
házmegyét . Megy éspüspökl kinevezése alkalmával kiad ott körleveléből kicseng gyer·
mekl tiszte lete a Szúzanya Iránt : . A reám bizott feladatok teljes ít ésében papjaim és
hive lm Imái melle tt bizto s segitségem és támaszom Patr ónánknak. Székesegyházunk
Védasszonyának, a Boldogasszonynak közbenjárása . Buzgón könyörögve kérjük Ot.
vigyázzon ránk édesanyai szeretettel, közbenjárásával .Gonddal készült az egyházmegye 200 éves fennál lásának megünneplésé re. 1977-ben
befeje ződött a háború után újJáépült székesegyház renoválása. De ahogy Dr. Szakos
Gyula püspök úr a t emet ési búcsúztatóban mondotta : .Arp ád megyéspüspök atyát sem
klmélte meg szenved ö Iste ni Mesterünk a szenvedés keresztjétől. Csak egyedül a
Mindenható, a szIveket és ves éket vizsgáló lsten ismeri, látta Árpád püspök atya éle.
tének titkát. belső szenvedéseit . De ez a szenvedés a halállal véget ért. és mi hisszük
és reméljük, hogy amikor május 14-én - a betegek szentségével megerősltve - a
földi pászto r találkozott égi pásztor ával , az örök otthonban elfogla lhatta azt a helyet,
amelyet az Evangéliumban hallott ist eni ígéret szerin t készített számára Jézus Krlsz-

tus:
Május 14-én hunyt el Budapesten, a Széher út i kórházban. május 26-án tem ették
R.
Szombathely en, a székesegyház krlpt ájában ,
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DR. TOMEK VINCE volt piari sta gener ális
(1892-1986J
Ez év április 18-án hívta magához az Úr Tomek Vince atyát . a volt piarista rendfőnököt. a XX. századi magyar katolikus élet egyi k kiváló egyéniség ét . Március 7·én
még teljes önt udattal vette fel a bete gek szents égét valamint a szent Útravalót. Apr ilis
el ső fel ében azonban elvesztett e emlék ezet ét és lassan. mint csonklg égő gyertya
aludt kl.
1892. november 9-én született a Sáros megyel Palocsa községben (ma Plavec Szlováki ában). tan itó családból. Vince 10 gyer mek között a kilencedik volt . Az elemi Iskola
után a piaristák klsszeb nl gimnáziumában végezt e a négy alsó osztályt 1904 és 1908
között. 1908-ban lépett be a piarista rendbe és - a Vácott töltőtt noviciátus után mint kispap. Rózsahegyen fejezte be gi mnáziumi t anulm ányait 1912-ben. Egyetemi tanul .
mányait a budapesti Pázmány Péter Egyet em Hittudományi Karán végezte 1912 és 1916
között , 1916. június 25-én szentelték áldozópappá és a piaristá k gyakorlata szerint megkezdte köz éplskolaí t anári müködés ét . E lső állo máshelye Rózsahegy: hittanár és a
rendi gim náziumi növendékek prefektusa. A háború s események rnlatt a következő
tanévben aklspapokkal egyült átke rült Kecskemé tre. 1919-ben Budapesten nyeri el a
doktorátust teológi ából. 1920·tó l egészen 1947·ig Budapest lett müködésl területe :
tanít a rendtartomány hittudományi- és ta nárké pző f ő iskoláján . 1928-ban kapcsolódott
be a rendi kormányzatba. El őször ta rtományfő nöki assziszt ens. majd éveken kereszt ül
budapesti házfőnök . 1946-ban prov lncí állss á választották. Él énken tevékenykedett Irodalmi téren is.
Mint provinciális vett részt 1947-ben a hosszú évek óta akkor először tartott rendi
naqyk áptalanon . Mindjárt az első szavazásnál generál issá választották. Megválasztása
nagy örömet és nem ki s meglepetést keltett. mert ez volt az első eset. hogy magyar
embert választottak. Ál talá nos rendí önökt müködését igen nagyra ért ékeJték. Ezt mi
sem Igazolja jobban. mint az. hogy még kéts zer meqv álasztott ák, s igy összesen 20
évet töltött a piarista rend élé n. Ahogy egyi k nem magyar piar ista jellemezte: mint
elöljá ró párosl totta a határ ozott ságot a megért éssel. Am iről meg volt győződve. azt
energikusan tö rekedett végrehaj ta nI. Ugyanakkor rneleq , emberi kapcsolatot is tudott
ter emt enI. Ez a két évtized a rend történeté nek igen j e l e n tő s korszaka . Ebben az Idő.
szakban ünnepelték a rendalapító szület ésének 400-Ik és halálának 300-Ik évfordulóját.
Kormányzása elején 12 nemzet t erület én müködtek piaristák. a végén pedig 25-ben.
Az új alapítások között nemcsak európai ak és amerik aiak szerepeltek. Az ő rendfőnök
sége Idejé n nyit otta meg a rend házait Ázsiáb an és Af rikában . O gyökereztette meg a
magyar piaris ták at az USA-ban.
75 éves volt. amiko r 1967-ben kérte az egyetemes káptalan atyá it . hogya generálisválasztás nál te kint senek el az ő szem é ly étő l. Azóta a római rend i anyaházban élt. Főleg
a múlt emlékei nek feldol gozásával tel te k napjai.
A római Szent Pantaleo n t empl omban. Tomek aty a lelki üdvéért bemutatott szentmis én mondott a Kada Lajo s érse k: •Tanársága és a rendben bet öltött adminisztratív
szerepe fol yamán is m i nd e ne ke l őtt papj a és le lki pásztora volt mind rendi testvéreinek.
mind pedig azoknak. akik hozzá fordultak. S mi vel t öbb nyelvet igen jól beszélt. sokan
kerest ék fel. és merítettek papi sziv ének gazdagságából, bölcsességgel tell tanácsa lból. Ezek alapját magas kultúrája képezte. fő le g pedig mély és imádságos lelki élete."
Kiv ánságára hazasáll itották. Áprili s 30-án, szerdán délut án 1/2 1 órakor a Belvárosi
Főplébánl a-templ o mban történt a beszentelés. délután 2 órakor helyezték nyugalomra.
Confratres
VONGREY FWX GUSZTÁV O. Clst
(1925-19851
1925. augusztus 22-én született Tiszalucon és 1985. december 14-én halt meg az
alsó-ausztrlai Ullenfeld kórházában. Élete egyi ke korunk t ipikus magyar papi és szer-
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zetest pályáinak , amelyet a lelkesedés fütött, sok hányattatás és megpróbá lt atás klsért, de mindig az Úristen szint e érezhető kegyelmi jelenléte vezetett.
Gimnáziumi tanulm ányait az egr i ciszterciek vezetése alatt végezte . ott kapta hivatását, amelyet követve novicius lett Zlr cen 1943. aug. 29-én. Egy évre rá tett első fogadalmat. 1948.lg a zirci Hittudományi Fő is k o l á n t anult, utána egy évig a pannonhalmi
Tanárképző Főisko lán, majd a Rend magyaro rszági feloszlatásái g Budapest en végzett
egyetemi tanulmányokat. 1949. Július t ü-én szentelt ék pappá Pannonhalmán.
Miután Zlrcen megszünt a ci szterci élet. fia talsága eszményét sokféle k örűlmények
közé, sokfelé vitte magával és élt e t ovább egyedülálló hüséggel. 1950 és 1956 között
geodéta volt az ország különbözö ré szeiben. 1956 végén Ausztriába távozott, ahol a
gráci egyetemnek let t hall gatója, a magyar egyetemisták és a környé ken megtelepedő
magyarok lel kipásztora , papja. Itt kezdte meg szerteágazó müvészettörténetl tanulmányait, majd később, kut at ás alt . De ugyanúgy sokféle törődéssel, lelki és emberi
kapcsolattal szolgálta az egyetem i fiatal ságot ls.
1964-ben ment L1l1enfeldb e (alsó-auszt rlal ciszterci apátság). ahol két évtized re terjedő kutató munkát kezdett el. Legtöbbet a 13. század elején épült csodálato s lillenfeldl bazilika múltjával fogl alk ozott. A restaur álások, ásatások és átalak ítá sok során a
történe lmi és archeológ iai fe lfedezések sorozatát végezte (sok szor mostoha körülmények ellené re) . amely eket Igazán csak szakembe rek tudnak felbecsülnI. 1966-tól
69-lg átmene tileg R6mában tanult és kutatott. Itt tág ult kl müvészettörténetl szemlél ete
és tudása, befogadva a korai keresztény századok hatalma s anyagát. 1 9 69-tő l haláláig
Ismét L1l1enfeldben élt ; müködésében egyforma fontosságo t adott a tudománynak és a
pasztorális tevékenységnek. Széleskörü tud ását és érdeklődését jellemzik kiadványai,
amelyekben fő hely et foglalt el az ún. Exultet-teke rcs , egy 9. századi szlnes-k épes dél.
olaszországi remekmü . fakszlm lle" kiadása. De kiadta a IIlienfeldl t emplom és rnonostor épltészetl t örténetének levél tári anyagát, a bajorországi Sell genta l (ciszterci
apácakolostor) épitészetl történetét , az als ö-auszt rlai Josef sberg t emplomának lel rását
és rnüv észett ört énetl elemz ését ls.
A hetvenes-nyolcvanas években meginduló magyarországi ciszterci kutatásokat nagy
figyelemmel kís érte . sőt bennük részt is vett. 1984. augusztus ts-án a pilisi ci szterci
apátság romjainál tartott Jubile umi ünnepségen mondta el talán élete legszebb és leg·
személyesebb beszédét a ci szte rci szerzetesideál . a papi hivatás , a magyar föld szeretete és a széps éq-keres és összef onódásáról. Akik ott hallották. meggyőződhettek arról,
milyen erőt jelent egy fi atalkorban megfogant, hüséggel megőrzött és tisztaságában
mindig megmarad6 hivat ás eszméje. amely a történelmi viharok között sem szünlk
meg égni és vIlágitani.
Temetését a Ciszt erci Rend újonnan választott magyar generális apátja. Zakar Polikárp végezte L1l1enfeldben, ls ten ak arat át megért eni és elfogadni igyekvő édesanyja,
nővére, sok-sok rendtársa, számos osztrák és magyar barátja és tisztelője körében.
Farkasfalvy Dénes
DR. KESZI JÓZSEF
( 1905-1986)
A to lnamegyel Magyarkeszlben született Aquinói Szent Tamás ünnepén. l:desapja
kovácsmester volt. Fia tőle örököl te vasfizikumát , édesanyjától pedig meleg, jó s zlv ét,
- A j6 nyelvtehetségü fi ú n érnet-francla tanárnak készült. Két évig Eötvös-kolleglsta
volt. 1926-ban követte a hiv atás szavát . Püspöke, Prohászka Ott okár az Innsbrucki
Canlslanumba küldte tanulm ányai végzésére.
Itt főként a nemzetközi szeminárium r éqense. a szentemlékü P. Hofmann volt rá
nagy hatással. A jeles Jezsuita képét szobája falán őrizte mindvégig. A tö re kvő, szorgalmas, vasakaratú és Imádságos kisp apot társai .tanár úr " -nak vagy .ktcst ta nár".
nak sz6lftották. Ugyanakkor példaképüknek ls tekintették. Újonnan jött, fiatalabb klspaptárssira különös szeretettel gondolt : segitette öket, hogy minél hamarabb bekap-
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csolódhassanak a szemin áriumi és a tanulmányi életbe. A Cantstanum azokésos szent elésl napj án, Szent Anna ünnepén szentelt ék pappá 1931 -ben. ElsO szentmiséjét Székesfehérvárott rnutatta be. Ezután még egy évet Innsbruckban tanult. ElsO beosztása:
káplán Budafok-Belvárosban a szint én Innsbruckban végzett Posch apát mellett.
Egy év után püspöki Irodai je g yz ő lett. 1933-tOI 1940-Ig szemináriumi tanár Fehér.
v árott: dogmatikát tanít. Közben egy éven át prefektus, majd hat éven át a szemln á.
rium gondnokI t eszt ségét ls betö lti. A szeminárium ezekben az években zsúfoltan tele
van: a fehé rvári -egyházmegye papsága igen j elent ős részének nevelésében és klk épzésében fon tos szerepet játs zott. Mint prefektus az Innsbrucki .btzalmt" rendszert
való sitotta meg. Kimondta : O nem nyomoz, nem e l l e nő ri z , de ennek fej ében Igérj ék
meg a kis papok, hogy ha valak i vét a fegye lem és rend ell en, önmagától jelentkezik.
Jó t anár vol t, de még j obb lelkipásztor lett be l ő le . 1940-ben Vér tesboglárra került
plébánosnak. A háborús években eggyéfo rrt szenvedő hfveivel. Temet ésén a v értesboglári egyházközség világi elnöke meghatotta n hálálkodott azért, hogy a rendkivüli
nehéz idökben nemcsak buzgó lelkipásztora, de sze ret ö atyja ls volt a községnek .
Negyven év után sem felejtették ezt el hívei.
1949·t OI Csákváron volt plébános . Volt hívei a náluk töltött harmincöt év rnunkájá.
ért és Imáiért mondtak köszönetet koporsójá nál. A csákvári hatalmas templomot Ybl
Miklós tervezt e. E tem plom olt ára, gyóntat ószéke és szószéke volt tanúja papi buzgó.
sáq ának és imádságos életének . Nagyon t iszt elte Szenr M ihályt, temploma v édőszent.
jét . - Külön munkate rület lett számára az öreg n őv érek csákvári szociális otthona.
Nagy szeretett el és megért éssel foglalkozott az ldö s szerzetesnOvérekkel. A hatalmas
t üdöszanatórlum betegelé rt is sokat fáradozott.
Közben 25 éven át volt a vértesaljai kerület esperese . Paptestvérei nála mindig
melegszívú j óbarátr a, okos t anácsadóra és nagyvonalú házlqazdára találtak. Kerülete
papj ainak havonta t art ott rekolle kcl ót . Papi lel kigy akorlatokat vezetett, az egyház·
megye határain kívül is . Tagj a volt a Püspöki Szents zéknek, a Gazdasági Tanácsnak,
a St át us Bizott ságnak, a Nyugdíj. és Cenzúra Bizottságnak, a Zsinati Vizsgáztató- és
Szemináriumi Bizottságnak is .
Mi ndezekért a munkákért nem várt, nem kért elismerést. A tiszteletbeli kanonoki
cim et püspöke unszolására sem fogadta el. Nem szerette a címeket, rangokat .
Végül is jutalma - a kere szt lett . Am iko r legjobban szüksége lett volna már munkatársra, káplán nélkül maradt . Szíve gyöngült , álmatla nság gyöt örte. 1980 öszén kény.
telen volt nyugdíjba menni : egyko ri emlékezetes pa p neve l ő i múködése szfnhelyére, a
Székesfehérvári Papi Ot thonba vonult vis sza. 1985·ben agyvér zést kapott. El ösz őr ja·
vult , majd romlani kezdett egészségi állapota. 1986. január 29-én adta vissza nemes
lelkét Te re mtőj én e k . Temetését Dr. Szakos Gyul a megyéspüspök végezte. Megköszönte
hosszú, szép életé nek fára dságos munkásságát, de kül önösk éppen ls Imádságos lelk ének j óp éld álát.
Koporsójánál a vért esboglári és csákvári hívek búcsúzása ut án a csákvári reform átu s lelkész köszönt el tőle igen meleg szeretett el. meghatottan. Ok mindig zavartalan
békében és testvéri szaret ett el szolgált ák egymás mell ett az Úr Jézus ügyét . Még
egyéni ügyeiben ls szívesen fo rdult Keszi atyá hoz j ótanácsért. A szeretet ökurnenlzmusa tel jes volt Csákváron.
A püspök atya mi ntegy negyven pappal együtt mutatta be érte a gyászmisét a szemin áriumi templomban .
KIspapkori barátja
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