




tGY ÉLNI Jú 





MICHEL QUOIST 

, , , 
IGY ELNI JO 
ELM~LKED~SEK AZ ~LET MűV~SZET~RűL 

MAI KERESZT~NYEKNEK 

Bé:S, 1980 



Az <redeti míi címe és kiadója: 

RÉUSSIR 
LeJ Éáitioni OuvriereJ, Paris 
Copyright 1961 by Michel Quoi.rt, 10 rue du Docteur-Fauvel, 

F-76 Le Havre (France). A szerzó minden jogot magának tart 
fenn, ideértve a bármiféle kiadás, közlés vagy fordítás jogát is. 

Hatodik kiadás 
Egyházi jóváhagyással 
Fordította: HonNíth Mirill 
Fedólapterv: Agnu Fall.ner 
Copyright 1973 by Verlag OPUS MYSTICI CORPORIS 

(in Verhindung mit dem Österreichischen Pastoralinstitut) 
A-1090 Wien, Boltzmanngasse 14. - Verlags-Nr.: 326. 

Druck: Novographic, 1238 Wien. 



AJANLAS 

Eleven, őszinte, becsületes írás Michel Quoist 
e könyve; és hogy olvasói mennyire becsülik, 
mutatja a kiadások s fordítások nagy száma. Ezek 
sorába lép jeim fordítás is, amelyhez szívesen 
írunk ajánló sorokat. Hiszen ezt a könyvet a párbe
széd szellemében gondolta el és írta meg a szerző, 
és valóban jó anyagat is nyújt a nem-hívő testvé
reinkkel való párbeszédhez. 

Mert valóban mi egyesíthetne minket jobban, 
melyik ponton ne találkoznánk inkább, mint abban 
az azonos akaratban, hogy felszabadítsuk az 
embert, hogy felemeljük minden téren, azért, hogy 
jobb világot teremtsünk, amely otthonává lehet 
mindenkinek, és a legjobb lehetőségeket is nyújtja 
mindenki számára? 

A szerző e könyvben éppen azt vizsgálja, hogy 
az ember mi módon éri el életében a teljes sikert: 
ennek előfeltétele elsősorban az ember belső egyen
súlya, s ezt úgy érhetjük el, ha minden emberi 
értékhez ragaszkodunk, követve értéksorrendjüket. 
Nem akarunk léleknélkii.li világot építeni, olyan 
világot, amely megtagadja a szellemnek kijáró 
helyet. 
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Quoist a továbbiakban tevékeny elkötelezésünk 
szükségességét hangoztatja, amely nem éri be a 
jószándékkal és tervekkel, hanem ezeket állhata
tosan és a legalkalmasabb módon tettekké akarja 
váltani. 

Végül az ember nem érhet el sikert életében, 
ha nincs benne közösségi érzék, mert egyfelől az 
ember nem « sziget », hanem társadalmat alkot, 
másfelől a társadalom is alakítja őt. 

A személyiség kiegyensúlyottsága, munkára 
indító dinamizmus és közösségi érzék: ezek adják 
e mű belső értékét és ezekben látja a sikeres, a 
jó élet titkát az a keresztény, aki aggódó gonddal 
vizsgálja az emberiség jövőjét. 
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VESZ~LYBEN AZ EMBER 

Az emberiség lelkiismeretét a világ « nagy prob
lémái» izgatják: a munkásság igazságtalan hely
zete és a fejlődésben elmaradt országok nyomora. 
Keserves következményeik, a szenvedések meg
számlálhatatlan sokasága, az ember elevenjébe 
vágnak és lelkileg megbénítják. 

Ma egy lehetőleg még súlyosabb, mert mélyeb· 
ben gyökerező baj látogatja meg az emberiséget, 
és ez - a dolgok szörnyű visszájára fordulása! -
a « legfejlettebb » népeknél és a « legműveltebb » 

embereknél kezdődik. Belső feloszlási folyamatról, 
magának az embernek belső rothadásáról van itt 
szó. A legnagyobb tudósok és erkölcstanítók -
legalábbis akik hisznek a szellemnek az anyag 
fölötti felsőbbrendűségében - egyaránt súlyosan 
aggódnak ezért, s már maga az emberiség is kezd 
a veszély nagyságának tudatára ébredni. 

Rendkívüli teljesítményei révén a modern vi
lág csodálatosan szép és nagy lett. U gy tűnik, hogy 
a hódításaira és az anyag s élet fölötti hatalmára 
büszke ember egyre inkább urává lesz ennek a 
világnak. De ugyanabban a mértékben, amelyben 
a tudomál!y és a tech11ika révén uralma alá hajtja 
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a világegyetemet, elveszíti uralmát saját benső vi
lága fölött. Behatol a világmindenség titkaiba, a 
parányokéba csakúgy, mint a mérhetetlen nagy 
bolygókéba, de ugyanakkor tanácstalanul áll saját 
személyiségének titka előtt. 

A világmindenséget akarja dirigálni, de képte
len saját szellemét irányítani. Hatalma alá hajtja 
az anyagot, de ahelyett, hogy - szabadon az 
anyag zsarnokságától - elsősorban a szellemből 
élne, a tökéletesített anyag ellene fordul, ő maga 
rabszolgává lesz, és elvész a szellem. 

Ha pedig az ember «elveszíti a szellemét », 

mindent elveszít. Nincs többé ember. Mert a szel
lem az első. A gondolat a szellem szülötte: ezért 
nyer alakot az ember keze alatt az anyag és ezért 
épül fel az épület. A szellem tervez, azért nő ki 
a város a földből és így készül el a gép a gyárban. 
Aszépség a szellemben fogan meg, így lesz szabor 
a márványból, így csendül fel a dallam a húrokból 
s ezért gyönyörködhetünk a színek harmóniájában. 
S mikor a szellem lendületbe jön egy másvalaki 
szellemétől, él a szerelem, egyesülnek az emberek 
és közösséggé válik az emberiség. De ha a szellem 
megromlik, az ember veszélybe kerül. Ellene for
dul minden és tönkreteszi: szerelmében a teste; 
a gép, amit szerkesztett; a város, amit megter
vezett,· a világ, amit felépített. Az anyag kicsúszik 
az ember hatalma alól. Nincs többé ember. Min
dent előlről kell kezdeni. 

Igy pusztultak el egymás után a kultúrák. A 
történelem kezdete óta váltogatják egymást, és 
jól tudjuk, hogy csak egyikük-másikuk pusztult 
el külső csapások következtében; a Legtöbbjük 
lassú rothadás folyamán, belülről teljesen kiüre
sedve, saját hóhérává lett. 
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Büszkék vagyunk nyugati kultúránkra. Vgy 
látszik éppen azért, hogy megmentsük, résztvet
tünk a legnagyobb arányú öldöklésben, amit csak 
látott a világ; hogy éljen, emberek tizmilliói hal
tak meg és ujabb tizmilliók szenvedtek; hogy fenn
tartsuk, felfegyverkeznek a nagy nemzetek és olyan 
fegyvereket halmoznak, amelyek alkalmasak egész 
földrészek elpusztítására. 

Valóban, a kultúránk veszélyben van, de ez a 
veszély nem a földrajzi határain, hanem inkább az 
emberi szív határain fenyeget. A pusztító féreg a 
szív bensejében rág és kérlelhetetlenül győz, hiszen 
táplálja a modern világ felszínessége, amely a 
testnek az érzéki gyönyört és a szellemnek a ha
talom kevélységét kínálja. 

Most ennek a gyümölcseit aratjuk. Erkölcsi 
züllésünknek egyik jellemző tünete, hogy világ
szerte vészesen növekszik a ifjúsági bűnözők szá
ma; a « legfejlettebb » népek körében valóságos 
ostorcsapássá válik ez. A lelki betegségek növe
kedése, a különféle neurózisok, a modern ember 
tragikus kórképét mutatják. A «vadaknak» a tes
tük számára kell gyógyszer; a « művelt » emberek 
ezzel szemben egyre inkább a pszichoanalitikusok
ra, ideggyógyászokra és elmeorvosokra szarul
nak, akik megkisérlik, hogy megmentsék a lel
küket. 

A holnap embere talán ellátogat a szomszédos 
bolygókra,. De mi lesz ennek az embernek a « tar
talma »? Az egész emberiségnek meg kellene fon
tolnia Jézus Krisztus ünnepélyes és mindig idősze
rű figyelmeztetését: « Mit használ az embernek, 
ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt 
vall! ». 
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Mindezek ellenére is, lelkesítő ez a mai világ! 
Nincs jogunk fékezni ragyogó haladásában, ellen
kezőleg, az a kötelességünk, hogy előrevitelében 
közreműködjünk, ahelyett, hogy kivonnák ma
gunkat alóla. Mégis hiábavaló volna munkánk, Iza 
nem törekednénk az embert újra ráébreszteni lel
kének tudatára. Az embert kell helyreállítani, hogy 
a világegyetem - általa - rendben és szeretetben 
állíttassék helyre. 

Minél könnyebben élhet s minél könnyebben 
jut élvezethez az ember, annál szükségesebb szá
mára a világosság, hogy megértse: az élet és élve
zet csak eszközök egy magasabb cél érdekében; 
annál inkább rászorul a belső erőre, hogy ne ra
gaszkodjék ezekhez, annál inkább van szüksége 
a szeretetre, hogy ne kovácsoljon tőkét ezekből 

saját hasznára és testt•érei kárára. Miként egy 
építkezés sikere érdekében a mérnök tervező szel
lemére és pontos számításaira van szükség, akként 
a világ is, szolid és jó felépítése érdekében olyan 
embert kíván, aki több szellemmel és szeretettel 
élteti. 

Hogy az ember és a világegyetem boldoguljon, 
ahhoz most már nem elég, ha az embernek vissza
adjuk a lelkét, hanem - mint már Bergson is 
követelte, - « lelkének kiegészítését » is meg kell 
adnunk. 

* * * 

De menjünk tovább. Ha az emberi szellem 
kudarcot vall a diadalmaskodó anyaggal szemben, 
ez azért van, mert vagy megfeledkezett Istenről, 
vagy nem törődik vele, vagy tagadja létét. A tra
gédiát így foglalhatjuk össze: Az ember vagy 
Istenhez ragaszkodik és elszakad az anyagtól -
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vagy az anyaghoz csatlakozik és elszakad Istentől. 
Végeredményben, ha az ember veszélyben van, 
ez abból ered, hogy önmagát és az anyagot válasz
totta. 

A modern világ a mai ember számára állandó 
kisértés forrásdvd válik. 

Az ember napról-napra többet termel és állandó 
kiéhezettségében ráveti magát a termelt javakra, 
de sohasem lakik jól velük. Kerge kör ez: az igé
nyek gyorsabban szaporodnak, mintsem a kielé
gítésükre szolgáló sziikségleti cikkek, és a rabszol
gdvd vált ember kinyújtja kezét, hogy begyűjtse a 
gyümölcsöket és odasüllyed, hogy térdrehull új 
bálványai előtt. Igy lényének legmélyében szakadás 
következik be, sőt maga is állandó harcra van 
kárhoztatva testvérei ellen; mindenki - akár az 
egyén, akár a tömeg - a maga hasznát akarja 
lefölözni, és azt megtartani, hogy élvezhesse. 

Az ember mindazonáltal torz fejlődése ellenére 
is csodálja önmagát. Es valóban, vajon nem csodá
latosak-e teljesítményei? De miközben önmag.:ít 
csodálja, elfelejti csodálni és imádni Istent. Abban 
a mértékben, ahogy növekszik rendkívüli hatalma 
a dolgok fölött, megfeledkezik lsten mindenható
ságáról. A dolgokat teszi istenévé, sőt önmagát is 
istenné teszi, az egy igaz lsten helyett. 

I gy szakad el a « civilizált '' ember az igaz 
Istentől és dacára bizonykodásainak, csakúgy mint
ha ateista tanokat hirdetne, olyan világot épit, 
amelyben nincs többé hely I st en számára. 

Megmarad, ma is változatlanul fennáll, Jézus 
Krisztus ajánlata - azé a Krisztusé, aki Atyja 

9 



küldötteként azért jött a világra, hogy megmentse 
az embert és a világot: 

« En vagyok az Vt az Igazság és az Elet ... 
NélküLem semmit sem tehettek ... 
Azért jöttem, hogy életük legyen éspedig bő

ségben legyen ... 
En vagyok a Feltámadás és az Elet, aki Ben

nem hisz, nem lát halált sohasem ... 
A békét hagyom nektek, az én békémet adom 

nektek; nem mint a világ adja, adom nektek ... » 

Hogy az embernek és a modern világnak élete 
« sikeres » legyen, nem elég, hogy visszaadják az 
embernek a lelkét, nem elég, hogy megadják neki 
« lelkének kiegészítését », hanem mindenekelőtt 

az szükséges, hogy visszaadjuk neki Jézus Krisz
tust. Ha ezt nem tesszük, akkor holnap nem lesz· 
itt többé ember. Mert veszélyben az ember! 

* * * 

Ezt a könyvet azért írtuk, mert valóban nap
ról-napra szorongatóbban érezzük azt a veszélyt, 
amely az embert fenyegeti. Lapjai abban akarják 
az olvasót megsegíteni, hogy megállapodjék s azu
tán újra magára találjon, illetve megerősödjék. 

Szerény törekvés ez a mérhetetlen nagy feladathoz 
képest. De vajon a vízduzzasztó erőmű ereje nem 
a megszámlálhatatlan kis vízcsepp erejéből tevő

dik-e össze? Isten, akinek gondviselésére bízzuk 
könyvünket, majd felhasználja, ha úgy akarja, és 
ha fogékony lélekre talál bennünk. 
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SIKERES ÉLET 

Egy francia közvéleménykutató intézet körkér
désére, amelyet egy francia képes folyóirat (La 
Vie Catholique Illustrée) tett közzé, hogy << Mi a 
mai emberek legfőbb gondja és törekvése?» - a 
válaszok során a megkérdezett fiatalok közül, 

90% azt tartotta a legjelentősebbnek, hogy éle
te « sikeres » legyen ; 

88% hogy megfeleí.ő álláshoz és megélhetéshez 
jusson; 

59% hogy megházasodjék és családja jövőjét 
biztosítsa. 

Az emberek jól akarnak élni, sikerre vágynak. 
De milyen sikerre? A legtöbbször anyagi sikerre. 
Ezzel a könyvvel az a célunk, hogy néhány 
szempontot nyújtsunk az élet valódi és totális 
sikeréhez, keresztény sikeréhez. 

Eletünk e sikere hitetlen ember szemében néha 
- merőben emberi szempontból - vereségként 
tünhetik fel. Jól jegyezzük meg, azt mondottuk: 
'' néha ». De ne feledjük el, hogy az úr azoknak, 
akik öt követik, a százszorosat igéri, éspedig nem
csak egykor az égben, hanem már ezen a földön 
is. Másfelől azt is tudjuk, hogy kötelességünk min-
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dent elkövetni, mind az emberi értelemben vett 
«siker», mind a világ haladása érdekében, és azt 
is tudjuk, hogy Isten csak ezzel a feltétellel adja 
meg azt a kegyelmet, hogy végső beteljesedésképp 
eljussunk életünk természetfölötti sikeréhez is. 

Az emberből indulunk ki, mert az ember az 
elsődleges és mert végeredményben az emberre 
megy ki a játék. De ha egyfelől úgy véljük, hogy 
esztelenség azt hinni, hogy a külső struktúra ele
gendő ahhoz, hogy átalakítsa az embert, akkor 
legyünk arról is meggyőződve, hogy másfelől épp
oly esztelenség azt hinni, hogy elég megváltoz
tatni az embert anélkül, hogy hozzányúlnánk a 
struktúrákhoz. Ugyannazzal a törekvéssel és ugyan
azzal a szeretettel kell mindkét feladatot megva
lósítanunk. 

És ne várjunk addig a cselekvéssel, amíg « kia
lakultunk »; az ember tevékenysége révén alakul 
ki és csak a testvérei iránti tevékeny szeretet gyö
kereztetheti meg Krisztus szeretetében. Emberi
leg is, és természetfölötti értelemben is csak akkor 
lesz az embernek életében « sikere », ha a világ 
sikeres fejlődését igyekszik munkálni. 

* * * 

Ez a könyv nem tudományos értekezés, amely 
az emberi és a keresztényi élet szabályait szaksze
rűen fejti ki, hanem - amint mondottuk - né
hány gondolatot nyújt az emberről és a világ em
beri és keresztény módon való felépítéséről. Meg
fontolásainkat fejezetekbe foglaltuk össze: egye
sek kapcsolatban vannak egymással, mások nin
csenek. Mivel nem törekszünk teljességre, senki 
se tegyen szemrehányást, ha valamelyik terület 
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kimaradt. Ugyanez érvényes az egyes « fejezetek
re » is : a témákat nem szakszerűen dolgoztuk fel, 
hanem mindig csak néhány szempontot nyújtot
tunk, míg másokat tudatosan megvilágítatlanul 
hagytunk. 

A nagyobb világosság kedvéért elmélkedésein
ket négy nagyobb csoportba osztottuk: Az ember 
- Az ember és élete - Az ember és embertár
sai - Az ember és élete Krisztusban. De e be
osztásban ne lássunk éles elhatárolást. Sokkal in
kább igyekezzünk a fejezeteket összefüggésükben 
nézni. Hogy ezt megkönnyítsük, ismételten utalá
sokat alkalmaztunk. Természetesen nem akartuk 
az ember és Krisztus kapcsolatát az élet egy meg
határozott szektorára korlátozni. Ellenkezőleg, 

vajha sikerült volna megmutatnunk, hogy az em
ber törekvése saját élete és a világ felépítése 
érdekében egy és ugyanaz a törekvés kell legyen 
Krisztusban, és ennek célja Isten Országának 
előrevitele. 

Miért részesítettünk előnyben bizonyos témá
kat? J:.s miért választottuk egy-egy tárgy kapcsán 
ezt vagy azt a szempontot? Kizárólag azért, hogy 
a mai idők konkrét igényeinek megfelelhessünk. 
Ugyanis nem szobatudósok vagyunk, gyakorlati 
apostoli munkát igyekszünk végeini, kezünket az 
élet ütőerén tartva, abban a meggyőződésben, hogy 
Isten szól hozzánk az emberek sürgetésein ke
resztül. 

Egyszer egy csoport kér felvilágosítást vala
milyen kérdésben; máskor egy ember kér tanácsot, 
hogy egy bizonyos szempontból jobban megérthes
se és így jobban élhesse életét; máskor egy folyó
irat olvasói kérdeznek ... és valamennyien válaszra 
várnak és ma kell nekik válaszolnunk. Holnap ta-
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lán más emberek, más kérdésekre, más választ 
várnak. 

Szabatosan, közvetlenül és találóan akarunk 
a kérdésekre válaszolni, a hétköznapok nyelvén 
szólni, ma is érthető formában az örök igazsá
gokról. 

Ha a bizalmas «te» megszólítást használtuk, 
ez nem az olvasó iránti tisztelet hiányából, vagy 
bizalmaskodásból történt- ez itt legkevésbé sem 
volna helyénvaló -, hanem abban a reményben, 
hogy az olvasó átveszi a mi szerepünket és önma
ga számára mondja az elkészített elmélkedéseket, 
úgy, aminthogy ezeket mi önmagunk számára is 
írtuk. 

Sajnos, a mai embereknek nincs már idejük 
hosszú értekezéseket olvasni; de bármelyikünk 
tud majd szakítani pár percet, hogy néhány mon
daton elgondolkodjék. Gondolkodásra akarunk in
dítani, olyan eszmélődésre, amely lelkiismeretvizs
gálatra, majd önmagunk elkötelezésére vezet. 

Aki kész arra, hogy itt vagy ott megállapodjék 
és az olvasottak alapján továbbfűzve gondolatait, 
hajlandó szembenézni sajat életével, és meghallani 
Istennek hozzá intézett csendes kérdéseit, az nem 
feledkezik meg többé lelkéről és MegváltójáróL 

Bár sikerülne néhány embert hozzásegítenünk 
ilyenfajta jótékony eszmélődés gyümölcseihez, -
és így megsegítenünk őket abban, hogy valóban 
jól, sikeresen éljenek és így a világot is előrevigyék. 
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AZ EMBER 





EMBER A TALPAN 

Az ember arra vágyik, hogy tökéletesen ura legyen lété
nek. Igaza is van, hiszen az állatvilág feletti felsőbbrendű
sége éppen abban áll, hogy képes önmagáról és a világról 
gondolkodni, itéletet alkotni és képes arra, hogy saját 
eszményei szerint irányítsa életét. Viszont igen sokan, akik 
tetteik urának képzelik magukat, valójában többé-kevésbé 
testük, érzékeik rabszolgái. Nem sikerült megalapozniuk és 
fenntartaniuk képességeik értékrendjét. Ahhoz, hogy meg
álljanak a • lábukon », vagy nem elég tisztánlátók, vagy 
pusztán a saját erejükre építenek. 

Pszichológiai szempontból igen kevés ember 
normális « felépítettségű >>. 

Kevés ember helyezte és rendezte el megfele
lően lényének különböző « emeleteit ». 

Kevés a tökéletesen kiegyensúlyozott ember : 
vagy nem segítették őket önmaguk kialakí

tásában (nevelés), 
vagy soha nem formálták önmagukat (az ifjú 

és a felnőtt törekvései), 
vagy tönkretették önmagukat, illetve mások 

tették tönkre őket : a dolgok, az adottságok, 
az élet. 

17 



Kevés ember érdemli meg az ember nevet. 

A jól felépített ember három « emeletből » 

áll (l): 
a harmadik a szellemi, 
a második az érzelmi, 
az első a fizikai. 

A három « emelet » kölcsönösen tartja egy
mást, öszefűggnek és hatnak egymásra, de érték
sorrendjüket tiszteletben kell tartani; a fizikai 
legalul van, ez a legkevésbbé nemes, - a szel
lemi legfelül van, ez a legértékesebb. Ha az érték
sorrend felborul, rossz a szerkezet, tönkremegy 
az ember. 

Vannak emberek, akik a fejükön járnak. Az 
ilyenek nem életképesek, hiszen az ember nem 
erre van teremtve. 

A fejeden jársz, amikor a természet- a tested 
- kerekedik felül és parancsol. Ez az érzékiség 
mindenféle formájában. 

Lehet ez betegség is, amely agyonnyom, ahe
lyett, hogy te uraikodnál rajta és felajánlanád. 

Ha a test dönt és parancsol, te pedig engedel
meskede!, tested súlya minden egyebet elnyom 
benned. J:!rzelmi világod eltompul, szellemed el
sorvad, megfullad. 

(l) Ha « emeletek •-ről beszélünk az emberrel kapcso
latban, ezt csak azért tesszük, hogy alkotóelemeinek 
egymáshoz viszonyított értékét megkülönböztessük; de nem 
felejtük el, hogy az ember egységes, és hogy cselekedeteinek 
mindegyikét egész lényével végzi. (Vö c Az atomizált ember, 
vagy az egységes ember, a személyiség », 29. 1.). 
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A te tested még nem ragadta meg teljesen és 
véglegesen a hatalom gyeplőjét? Lehet, hogy így 
van, de őszinte önmegfigyelés során ismételten 
rajtakapod majd magad, hogy a fejeden jársz: 

falánkságod nem tud ellenállni az édesség
nek, egy üveg bornak, egy cigarettának; 

restséged reggel nem enged felkelni, vagy ha 
már felkeltél, irtózol minden erőfeszítéstől; 

élvezeteket keresel, pusztán azért, hogy kie
légülj; 

önmagáért kívánod a nemi gyönyört. 

Allj talpra, légy ember! 

Vannak, akik kúszva haladnak előre; ezeknél 
az érzelem parancsol. 

Az érzelem lesz urad, ha vonzalmad szenvedély
lyé válik és az ész ellenőrzése alól kicsúszva « el
veszted fejedet ». 

Ha az érzelem uralkodik, az is megbénítja a 
szellemet, a maga vontatókötelére veszi azt. A szel
lem nem képes többé egészségesen ítélni, szaba
don cselekedni. 

Nem váltál helyrehozhatatlanul érzelmed rab
szolgájává? Lehet, hogy így van .. De vajon nem 
kormányoz-e téged is túl gyakran az érzelem? 

úgy véled, hogy az egyik embernek igaza van, 
mert azt érzelmeiddel szereted, és a má
siknak nincs igaza, mert azt « látni sem 
bírod». 

Tanulsz az etD'ik tanárodnál, mert rokonszen
ves, és nem csinálsz semmit a másiknál, 
mert nincs vele « érzelmi kapcsolatod ». 
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Feláldozod magad, sokkal többet adsz magad
ból emennek, mint amannak, mert emezt 
érzelmileg szereted; emezzel szívesen dol
gozol egy brigádban, mert érte « elmennél 
a világ végére is», de a barátjával nem 
tudnál együttműködni. 

Rossz hangulatban vagy, nincs kedved sem
mihez, mert 
egy szemrehányás megbántott, 
egy gúnyos mosoly elszomorított, 
egy kéz visszautasított. 

Nincs már bátorságod a harchoz, mert nem 
veszik észre erőfeszítéseidet, mert kiéhezett 
érzelmeid nem találnak « vigasztalásra ». 

Ma imádkozol, mert « formában » vagy és 
azért vagy formában, mert kellemes levelet 
kaptál, mert a barátod kedves volt hozzád, 
mert megindított egy nagy szenvedés ... 

De holnap már nem fogsz tudni imádkozni, 
mert kiüresedtél, és azért vagy «üres», 
mert nem tudsz érzékelhető eredményeket 
megállapítani, mert valaki nem hisz a jóin
dulatodban, vagy mert a barátod becsapott, 
vagy elhagyott. 

Nem állsz a talpadon, csúszol-mászol, te rabszol
ga, te! 

Ember a talpán az, akinek teljesen szabad 
szelleme parancsol érzelmeinek és testének. Nem 
veti meg sem az egyiket, sem a másikat, mivel 
mindkettő szép és hasznos, hiszen Isten terem
tette; de uralja és kormányozza mind a kettőt. 

A szellem az úr, az érzelem és a test a szolgálói. 
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J o god van bevetni érzelmedet vagy testi erő
det (l); a te erői d azok, de irányítanod kell; a 
te lovaid azok, meglovagolhatod őket, de jól tartsd 
kezedben a kantárszárat; a te kocsid, száguld
hatsz vele, de jól fogd a kormánykereket. Ha pa
ripáid megbokrosodnak, ha elveszíted uralmadat 
a jármű felett, baleset ér. 

Vannak emberek, akik «lebegnek». Lábuk 
nem éri a földet. 

Te is lebegsz, 
amikor az álmaidat valóságnak tartod, 
amikor idődet olyan tervek kovácsolásával 

töltöd, amelyeket sohasem valósítasz meg, 
amikor nem alkalmazkodsz a személyekhez 

és a dolgokhoz, 
amikor nem fogadod el önmagadat, nem fo

gadod el a többieket, a környezetet, amely
ben élsz, a helyet, amelyet elfoglalsz, az 
eseményeket, amelyek téged is érintenek ... 

Akkor is lebegsz, amikor álmaid világába me
nekülsz a valóságtól való félelmedben, vagy nagy
lelkűség híjján, vagy pedig gőgös megelégedett
ségedben. 

Ha csak álmodoct az életedet, nem éled azt. 
Ahhoz jogod van, hogy akár egy álomba is 

kapaszkodj, de csak azért, hogy előrevigyen, és 
sohasem azért, hogy elszakítsan a valóságtól. 

Hogy helyesen formálhasct magad s ember légy 
a talpadon, gyakran idézd emlékezetedbe az ember 

(l) Vö. «Ne fojtsd el, nemesítsd •, 33. l. 
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alkotóelemeit és értéksorrendjüket. Becsületesen 
vizsgáld és figyeld meg önmagadat bizonyos sze
mélyekkel, tettekkel s magatartásokkal kapcsolat
ban ... Mi az, ami arra késztetett, hogy így hatá
rozz, így cselekedj, így nyilatkozz? Ha megálla
pítod, hogy nem te irányítottál, ez már szellemed 
győzelmét jelenti. Szellemed nem vak áldozat már, 
szabaddá teszi önmagát és visszafoglalja irányító 
szerepét életedben. 

Saját erejéből az ember nem képes megtartani 
egyensúlyát, megállni a talpán: teste túl nehéz, 
érzelmei túl vakmerőek. Szüksége van olyan erő
re, amely felfelé vonzza, támogatja és bensőleg 
átalakítja. 

Ha kitárod lelked Istennek, megerősödsz az O 
erejével, érzelmeid, tested kezedben lesznek, mint
hogy kezed Isten kezében lesz. 

Ha nem fogadod magadba Istent, megcsonkí
tod önmagadat, befejezetlen maradsz, « fejetlen » 

ember vagy, mert a teljes ember az Atya örök 
tervében a « talpán álló» és lstennel egyesült em
ber. 
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AZ EMBER K~T DIMENZiöJA 

Az elszigetelt, csak önmagának élő ember elképzelhe
tetlen. Ha az ember boldogulni akar, szabadon és teljesen 
ld kell tánzia magát Istennek, aki szeretetében nem 
elégszik meg azzal, hogy megteremtette az embert, hanem 
egyesülni akar vele, istenivé akarja átformálni. 

De a földön sincs egyedül az ember, lzozzá van kötve 
az összes többi emberhez és szabadon egyesülnie kell 
velük a szeretetben. 

Csak a szent a tökéletes ember, aki teljesen megszaba
dult önmagától, hogy «magába» fogadja ISTENT és AZ 
EG~SZ EMBERIS~GET. 

A teljes ember «az ember a talpán», aki egye
sült az Istennel, azért, hogy legbensőbb valójáig 
átalakuljon, beléje olvadjon: « ~lek ugyan, de nem 
én, Krisztus él bennem! » (l). Ez az ember verti
kális dimenziója Isten felé. 

A teljes ember egyesült minden embertestvé
rével, minden idők és helyek emberével, hogy 
egyetlen egységet alkosson velük. Ez az ember 
horizontális dimenziója a többi ember felé. 

Aki nem érte el ezt a két dimenziót, befejezet
len, megrokkant, csonka ember. 

(1) Szcnt Pál, Gal. 2, 20. 
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Az emberek nem egymás mellé helyezett egye
dek, hanem egymással összekapcsolt személyek. 

Az emberiség tagja vagy és minden ember egy 
kis darab belőled, mert hiszen minden ember az 
emberiség alkotórésze. 

Csak akkor ismered meg teljesen önmagadat, 
ha majd minden embert megismersz. 

Majd akkor válsz teljesen felnőtté, ha a meg
ismerés és szeretet révén egyesülsz minden em
berrel, az emberiség tagjaival. Az emberiségével, 
amelynek magad is egyik tagja vagy. 

A gyermek akkor válik ifjuvá, amikor öntudat
ra ébred. Az ifjú akkor válik felnőtté, amikor az 
egész emberiségnek tudatára ébred. 

Ébredj önmagad tudatára, akkor majd felis
mered korlátaidat, és ha felismerted korlátaidat, 
képessé válsz mások befogadására úgy, hogy ál
taluk tökéletesedel és gazdagabb leszel. 

Egyetlen ember sem képes magában élni anél
kül, hogy önmagát szegényebbé ne tenné. 

Az egész modern dinamikus lélektan azt mond
ja, az egész evangélium azt tanítja, hogy két 
ellentétes erő létezik, amely az embert ösztönzi: 
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a kiáradás és kapcsolat ereje, amelyet « szere
tet »-nek neveznek, amely önmagunkból va
ló kilépésre ösztönöz, hogy közösségeket 
építsünk, kezdve a családtól egészen az 
emberiségig; 

a visszahúzódás és elszigetelődés ereje, ame
lyet « egoizmus >>-nak neveznek. Ez ma-



gunkba zárkózásra csábít és az egyéni siker 
örök és csalóka illúziójába ringat (l). 

Bármilyenek is legyenek személyes, belső érté
keid, ha elszigetelödsz, sohasem fogod elérni tel
jes érettségedet. ~s ha mások révén gazdagodni 
akarsz, eggyé kell lenned velük: szeresd öket. 

Minél jobban szereted a többieket, annál tö
kéletesebb leszel! 

Ha azt mondod : 

mindenki önmagáért, 

az első én vagyok (az én tanulmányaim, az 
én családom, az én jövőm, az én jólétem 
és így tovább), a többivel nem törődöm, 

nem avatkozom bele a mások ügyeibe (ami 
azt jelenti: nem törődöm az iskolám, mun
katársaim, háztömböm, stb. ügyeivel...), 

és hamereven ragaszkodsz ehhez a magatartáshoz, 
sohasem teljesedsz ki, hanem siralmasan csonka 
maradsz. 

Láncot kell alkotnod. Először azokkal, akiknek 
meg tudod fogni a kezét. A közeledben levökkel : 
családoddal, a házbeliekkel, háztömböddel, isko
laddal; társaiddal munkádban és szabad idődben. 
Ha nem alkotsz közösséget velük, legyen bár az 
egész emberiség egyetlen egység, te magadra ma
radsz, elszigetelödsz. Az elszigetelt ember pedig em-

(l) E témávaL valamint a szerelern és házasság témájáYal 
kapcsolatosan bőségesen merítettünk Dr. GousT: En mar· 
che vers l'amour c. kitűnő munkájából (Editions Ouvrié
res; német fordítása: Der Weg, der zur Liebe führt. 
Schwabenverlag, Stuttgart). 

25 



berileg nézve kudarcot vallott; az Atya tervében: 
elvetett. 

Hogy találkozhass a többiekkel, meg kell lát
nod öket: nyisd ki tehát a szemed! 

Hogy befogadhasd a többieket, legyen helyed a 
számukra: készíts helyet magadban! 

Hogy egyesülhess a többiekkel, lépj ki önrna
gadból: felejtsd el önmagad és add oda magadat! 

Az időben és térben távoleső ernberekkel csak 
szellemi síkon egyesülhetsz: el kell öket érned 
a megismerés révén, « szívedben kell hordoznod » 

öket a szeretet révén. Kutasd életüket, problé
máikat, szenvedéseiket, örömeiket ... , az újság, rá
dió, mozi, televízió, olvasmányok, elödások, uta
zások ... révén. Növeld fokozatosan látókörödet és 
emberi tudatodat egészen a Föld határáig. 

Az egyes ember nagysága közösségalkotó ké
pességével mérhető. 

Isten személyek közössége: saját képére terem
tett téged, tehát nem elszigetelt, elkülönített egyed
nek, hanem olyan személynek, aki hivatott vagy 
Vele és az emberiséggel közösséget alkotni. 

Az ember üdvössége személyes és kollektív 
üdvösség. Isten egy « néppel » kötött szövetséget. 
« Egyházat » alapított. 

Az emberiség Isten elgondolása szerint egy: 
a közös Atyától származó gyermekek családja. 

A bűn miatt « szórta szét Isten az ember fiait 
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a föld felszínén » (1). Minden embernek helyre 
kell állítania önmagában az emberiség eredeti 
egységét. Mindaddig befejezetlen marad az ember, 
míg egyetlen embertestvére is ki van zárva az 
egységből és nem nevezheti magát joggal « min
denki testvérének ». 

Egyesek azt gondolják: Isten fölösleges, elég, 
ha minden ember egyesül a mérhetetlen nagy 
testvéri közösségben. De hát lehetnek-e az ember
nek testvérei, ha nincs Atya, és ki lehetne más 
a közös Atya, ha nem a minden élet Teremtője? 

Ha minden ember testvére akarsz lenni, el 
kell fogadnod, hogy gyermek vagy, hogy éled és 
Istentől kapod az életet - és minél inkább gyer
mek leszel, annál inkább leszel testvér is. 

Egyesek azt gondolják: elég az Istennel való 
egyesülés, az emberekkel nem kell törődni. Ha 
azonban az Atya fia akarsz lenni, el kell fogadnod, 
hogy az összes többi gyermek testvére vagy. Mi
helyt megtagadod egyik testvéredet, az Atyát taga
dod meg, önmagadat rombolod, nem vagy többé 
az, akit az Atya akar. 

Ha élni akarsz, szeresd testvéreidet: « Mi tud
juk, hogy a halálból átjutottunk az életre, mert 
szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban 
marad» (2). Minél mélyebben és átfogóbban szere
ted az embereket, annál jobban «jutsz át az 
életre»; mennél jobban eltávolodsz és elkülönülsz 
tőlük, annál inkább rombalod magad, és « az élet
ből a halálba » jutsz. 

(l) Gen. ll, 8. 
(2) l. Ján. 3, 14. 
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Amikor kitárod lelked lsten előtt és kitárod 
lelked az emberek előtt, 

amikor találkozol Istennel és találkozol az 
emberekkel, 

amikor egyesülsz Istennel és egyesülsz az em-
berekkel, 

nem olyan dolgokat viszel végbe, amelyek kizárják 
egymást, hanem ellenkezőleg olyanokat, amelyek 
egymást kiegészítik, tökéletesítik. 

A Megtestesüléssei és Megváltással Krisztus az 
emberiséget a maga nagy Titokzatos Testévé tette: 

amikor az úrral egyesülsz, az egész emberi· 
séggel egyesülsz, 

mert nem fogadhatod be a Főt, anélkül, hogy 
a tagokat be ne fogadnád, 

amikor az emberekkel egyesülsz, az úrral talál
kozol, mert nem fogadhatod be a tagokat 
anélkül, hogy a Főt be ne fogadnád. 

Ha kész vagy arra, hogy csökkentsci önszere
tetedet, hogy így Isten iránti szereteted és em
berszereteted növekedjék, csak akkor leszel al
kalmas arra, hogy emberré válj. 
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AZ ATOMIZALT EMBER, 
VAGY AZ EGYSÉGES EMBER, 
A SZEM ÉL YISÉG 

Modern világunkban az atombambánál is nagyobb, 
fenyegetőbb veszélyt jelent az ember belső « hasadása », 

pszichológiai és szellemi értelemben vett « atomizálódása ». 

Bár egyre jobban hatalmába keríti az ember az anyagi 
világmindenséget, zígy tűnik, hogy önmaga fölött egyre 
kevesebb hatalma van a sokféle külső inger zaklatása 
közepette. Helyre kell állítania saját szintézisét, ha élni 
és cselekedni akar. 

A fa úgy él, hogy ásványi anyagokat vesz fel, 
természetének megfelelően << áthasonítja >>, és egy 
magasabb szintre, a vegetatív élet szintjére jutat
ja azokat. 

Az állat úgy él, hogy ásványi anyagokat használ 
fel, továbbá magába olvasztja a növényi életet is. 
Koordinálja az alsóbbrendű energiákat a benne 
uralkodó természeti törvénynek megfelelően és 
egy magasabb szintre: az állati élet szintjére emeli 
azokat. 

Az ember felhasználja a növényi és állati élet 
sajátosságait, de alárendeli és átalakítja azokat az 
ész és a szabadság segítségével emberi életté. 

Ha ember akarsz lenni, kell, hogy szellemed 
uralja és irányítsa ösztöneidet, érzékeidet. 
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Válassz: vagy a szellemed és lelkiismereted 
parancsol, és emberré válsz; vagy az ösztöneid 
uralkodnak el, és elállatiasodsz. 

Minden bűnben a szellem kudarca rejlik az 
alsóbbrendű énnel szemben; a rend felborul, az 
ember valamivel csonkább lesz. 

Muskátlid, kutyád befejezett lények. Ezek 
elérték korlátozott növényi, állati tökéletességüket. 
A te nagyságod abban áll, hogy magad alakítod 
ki önmagadat. Befejezetlen vagy, közvetlenül kell 
részt venned saját megteremtésedben. 

Mivé lenne kerékpárod kereke, ha küllőit nem 
tartná össze a kerékagy? 

Nem lenne többé kerék. 
Mivé lenne az atom, ha az elektronok elszaba

dulnának központi magvuktól? 
Nem lenne többé atom. 
Mivé lenne az ember, ha szellemi és fizikai 

képességei nem olvadnának harmónikus egységbe 
az « én »-ben? 

Nem lenne többé ember. 

Az atomjaira bomló: atomizált ember az, akinek 
érzékisége túlfokozott; akinek indulatossága, érzé
kenysége, képzelete fékevesztett; akinek fegyelme
zetlen képességei ellenőrzés nélkül működnek és 
mindegyik a maga táplálékát keresi, túltéve magát 
a szellem és eszmény törvényein. Ez tulajdon
képpen a felrobbanása és szétszóródása annak, 
ami az ember legmélyebb Iényegét alkotja. Nincs 
többé ember. 

Az emberré válás minden erőnk összegyűjtését, 
viszonylagos értékrendjük szerint való átrendezé
set és a szellemnek való alárendelését jelenti. 
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Ha egészségesen akarod felépíteni magadat, 
nem elég alkotóelemeid értékrendjét megállapíta
nod (l), hanem felülről egységesen kell össze
fognod - amennyiben egy és ugyanazon « én »-hez 
kapcsolod - azokat. 

Könnyű egy öreg és fáradt ló gyeplőjét tartani. 
Nehéz egy fiatal és ideges paripát megzabo

lázni. 
Még nehezebb hat telivért, hatosfogatot hajtani. 
... de ha megzabalázod a telivéreket, ez a hatos 

fogat repít majd a leggyorsabban s a legmesszebb
re. 

Nem könnyű egyensúlyban tartani, egységesí
teni a modern embert. A belső energia nehezen 
tudja kormányozni alsóbbrendű és gyakran abnor
málisan fejlett képességeit, amelyek külső ingerek 
rabságába esnek. De ma még sokkal inkább, mint 
tegnap, az lesz a nagyteljesítményű és befolyásos, 
aki a maga egységét megvalósítja. 

Ha teljes egészében a tettek mczejére akarsz 
lépni, 

ha totálisan oda akarod magad adni, 
ha tökéletesen befogadóképes akarsz lenni, 
ha teljes szívedből akarsz szeretni, 
ha minden erődből akarsz imádkozni, 

légy teljesen ura testednek, szívednek, szellemed
nek, kiáradó életerejüknek, légy ura önmagadnak, 
és akkor elmondhatod: cselekszem, odaadom ma
gam, befogadóképes vagyok, szeretek, imádkozom. 

Az intenzív élet azt jelenti, hogy miután össze
gyűjtöttük, egységbe foglaltuk, személyiségünkkel 

(l) Vö. • Ember a talpán», 17. l. 
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áthatottuk minden erőnket, teljes egészében bevet
jük azokat a jelen pillanatban (l). 

Aki megvalósította szilárd, személyes szintézi
sét, az biztonságérzetre, nyugalomra tesz szert. 

Hogy harmóniát sugározz önmagad körül, te
remts harmóniát önmagadban. 

Vajon serényen hajtana-e az olyan kerékpáros, 
aki nem ismeri célját? 

Vajon felépülne-e a ház, ha a kőművesek nem 
kapták volna meg az építési tervet? 

Hogyan akarod legbensőbb lényed harmóniáját, 
egységét megteremteni, ha nem tudod: miért és 
hogyan? 

Kell, hogy fejedben és szívedben egy nagy ter
vet hordozz, mely egész benső életedet átfogja és 
kiaknázza. 

Célod és terved egy élő személy: Jézus Krisztus. 
Csak Benne és Altala, az ember és a világ összhang
janak újraalkotója által építheted ki egységedet. 

A bűn okozta az ember egyensúlyvesztését. 
Csak a Megváltás képes visszaállítani az ember 
egyensúlyát, megmenteni az embert. 

Fogadd lelkedbe a Megváltót, és isteniakta lel
ked révén a Szeretet egyesíteni fogja képessé
geidet, kialakítja legbensőbb lényedet. Benne 
nemcsak ember leszel a talpadon, nemcsak egysé
gesített emberré: személyiséggé, hanem isteni 
emberré válsz. 

(l) Vö. «Légy összeszedett», 123. l. 
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NE FOJTSD EL, NEMESrTSD! 

Teljes szívünkből és « minden erőnkből» kell szeretnünk, 
ez az Vr parancsa. Igy egyetlen benső képességünket sem 
szabad megvetnünk, még kevésbé elfojtanunk. De hogy 
képességei11k szolgálhassanak bennünket, meg kell ismer
nünk, el kell fogadnunk, irányítanunk kell azokat. 

A mai embernek különösen nehezére esik érzelmi világát 
helyesen beépíteni önmagába. A kijátszott érzelem 
megbosszulja magát, rendetlenséget okoz, vagy pedig 
ellenőrzésünk alól kisiklik és a végsőkig felfokozódva 
megzavarja ítélő- és cselekvőképességünket. 

Az akarat - amelynek, úgy tűnik, túlzott hatalmat 
tulajdonítanak - semmit sem tehet az értelem nélkül, fő
ként pedig az érzelem benső egyetértése nélkül. 

V é gs ő sorban csak az az. ember képes egyensúlyát 
fenntartani, egészséges és valódi lelki életet élni, aki lrarmú
ltiába olvasztja minden képe.Hégét Krisztusban. (1) 

Lényed minden szintjének életképességek fe
lelnek meg {2). Egyik sem rossz, nem kell elfojta-

(l) E fejezet második részének gondolatait és tanácsait 
nagyrészt Saint-Pierre doktornőnek, a pszichoszintétikus 
vizsgálatok szakértőjének köszönhetjük. 

(2) Vö. « Ember a talpán "· 17. l. 
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nod azokat; de mindegyiküket kikezdte a bűn, 

nem szabad magukra hagynod őket. 

A háziállat, ha visszakerül a vadonba, vissza
vedlik vadállattá. 

Saját kezdeményezésükre bízott képességeid 
« a vad állapotba » visznek vissza. 

A víz hatalmas energiává válik, amint gátak 
közé szorítjuk. 

Életadó erővé lesz, ha öntözőcsatornákba ve
zetik. 

Minden képességed, amelyet szellemed alakít 
és irányít, ideálod és hited szolgálatába állítható. 

Ha úgy véled, hogy a fa túlságosan magasra nő 
és erősen lemetszed, az alsó ágak sokkal erőtelje
sebben nőnek és dúsabbakká válnak. 

Ha megcsonkítod magad «felül», képességeid 
,, alul » annál jobban fejlődnek. 

Meg kell választanod az irányt, amelyben fej
lődni akarsz: felfelé vagy lefelé. 

Ha elutasítod az egyetlen Istent, bálványokat 
fogsz imádni. 

Ha nem műveled magadban a szellemet, csak 
érzéki életet fogsz élni. 

Ha elzárkózol minden érzelem elől, kiszolgál
tatod magad az ösztönöknek. 
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Ne áldozd fel magad azért, 
hogy megedződj, 
hogy kovácsold az akaratodat, 
hogy « valakivé légy », 



mert a gőg hamarosan meghamisítja jószándé
kaidat és kielégítetlen erőid alsóbbrendű elégtételt 
keresnek. 

Bizonyos erényes magatartás nem más, mint 
az érzelmek elfojtása; többet ér kevesebb külső 
szigorra és nagyobb belső tisztaságra törekedni. 

Ne elégedj meg a vadonc metszésével, ojtsd be 
azt, hogy termést hozzon. 

Ne elégedj meg a « lemondással »: nemesítsd 
meg képességeidet, hogy kibontakozzék benned 
az ember és a keresztény. 

Ha megtagadod magad: szeretetből tagadd meg. 
Ha feláldozod magad: testvéreidért, Istenedért 

tedd. 
Ha meghalsz önmagadnak: azért halj meg, hogy 

Krisztusban élj. 
A halál csak azért értékes, mert van feltáma· 

d ás. 

Képességeid közül érzelmeid nyugtalaníta
nak (l). Ne vesd meg azokat, különleges gazdag
ságot jelentenek. Lehetövé teszik: 

hogy egy szép látvány vagy f~lebarátod szen
vedése megindítson, 

hogy örömtől sugározzál egy művészi alko
tás, illetve barátod öröme láttán, 

hogy könnyen kapcsolatba lépj másokkal és 

(l) " Az érzelem oly testi finomságot tételez föl, amely 
lehelóvé t.:szi, hogy a legtávolabbi és a legapróbb kübt.i 
események is kiváltsák, ... és néha olyan nyugtalanság 
kelctkezzék, amely fölött a tudatnak nincs hatalma •. 
Luu1s i...AvULE: L'err.,ur cit; Narci~~"• 89. l. 
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mélyen átértsd a helyzeteket és személye
ket, 

hogy a magával ragadó érzelmi vonzalom 
kényszeritsen a teljes önátadásra. 

Érzelmi világod és értelmed legyenek barátok, 
akik kéz a kézben járnak, hogy így megadják 
egymásnak azt a mélységet és egyenességet, amit 
nem érhetnének el, ha egyedül működnének. 

Ha minden vakkantásra durván megütöd ku
tyádat, láttodra gyorsan vackába bújik majd. 

Ha érzelmed állandóan gátakba ütközik, visz
szaszarul beléd és nehezen tudod majd megnyil
vánulásra bírni. 

A gyermek, akivel keményen és igazságtalanul 
bánnak, hazudozóvá, alattomossá, tolvajjá válik. 
Csínyeit alattomban követi el. 

Légy bizalmatlan az érzelmeddel: ha durván 
bánsz vele, alattomossá válik, « illegalitásba vo
nul », de nem mond le a cselekvésrőL 
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Titkos harcra ítélt érzelmed 
vagy elhomályosítja értelmedet és megaka

dályozza az egészséges ítéletalkotás ban, (l) 
vagy vérmérsékleted valamely rossz haj la

mának szolgálatába szegődik ( önkényeske
dés, hatalomvágy, erőszak, érzékiség ... ), 
hogy azt erősítse, 

vagy egyik napon váratlan tragédiát rob
bant majd ki. 

A gyermek az akadálytól való félelmében be-

(l) Vö. «Ember a talpún ''• 17. l. 



húnyja szemét. Egy pillanatra megnyugszik, de az 
akadály megmarad. 

Ha érzelmedet nem akarod tudomásul venni, 
mert megijedtél tőle, nem szünteted meg érzelmi 
benyomásaidat, csak elfojtod azokat. 

A seb, melyet befedünk, de nem ápolunk -
hetvenkedésből vagy hamis szeméremből -, el
mérgesedik és elgennyed. Meg kell vizsgálnunk 
és gyógyítanunk. 

Ha egy szemrehányás, figyelmetlenség, hűtlen
ség, kudarc ... « megsebzett », 

ne szégyeld felindultságodat, az nem szégyel
ni való, 

ne játszd az «erőset>>, letagadva sebedet, az 
nem gyengeség jele, 

ne térj ki előle megvctéssel, sebed nem 
hanyagolható el. 

Fedd fel őszintén a sebhelyet, keresd meg az 
okát; akkor majd kezelheted azt. 

Mindaz, amit « éreztél » - öröm vagy szen
vedés - benned van. e.rtelmednek becsületesen 
tudomásul kell vennie, azután el kell fogadnia azt, 
csak így utasíthatod el azt, amit el kell utasítanod. 

Mindaddig, amíg a folyó vissza nem tér med
rébe, lehetetlen munkához látni az elárasztott 
földeken. 

Ha érzelmed túlárad, zavarja gondolkodásodal, 
ítélőképességedet, egész életmódodat mindaddig, 
míg « a helyére nem tereled ». 

A labdarúgók az edzés alkalmával megismét-
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lik a játék, az előző mérkőzés egyes szakaszait 
megbírálás céljából. 

A gondos nevelő, hogy növendékét formálja, 
megvitatja vele, hogy bizonyos életköriilményck 
között milyen magatartás a helyes. 

Ha nevelni akarod érzelmeidet, vizsgáld meg, 
milyen helyet foglalnak el életedben és biztosítsct 
számukra az őket megillető helyet. 

Megindított egy személy, felkavart egy esemény. 
Allj meg: 

vizsgáld meg tárgyilagosan a tényt, amely 
érintett és első reakciódat, határozd meg 
az értelmi és az érzelmi részt ebben a reak
cióban, 

fogadd el teljesen ezt a tényt és ezt a rcak
ciót, 

végül ítéld meg és döntsd el az eszménycd 
és hited szerint követendő magatartást (l). 

Ne elégedj meg azzal, hogy tudomásul veszed 
életedet, elfogadod érzelmi megrázkódtatásaidat; 
ajánlj fel mindent Istennek, örömöt, szenvedést, 
még a bűnt is. Igy nem rombolod magad, hanem 
építed és fokozatosan egész életedet Istenbe helyc
zed át (2). 

Az igazi lelki élet nem az, amelyből az érzelem 
hiányzik, hanem olyan élet, amelyben az érzelmet 

(l) Ha lehetséges végezd ezt a «gyakorlatot • írásban 
hetenkint kétszer-háromszor. 

(2) « ... az érzelemnél az a csodálatos, hogy olyan 
végcélnak tünik föl, amelyben a lélek megnyugszik; pedig 
valójában olyan megrázkódtatás, mely egy lelki aktust hi
vatalt előidézni •. LA\'EI.I.E, i. m. 91. l. 
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teljes egészében az értelem irányítja, a kegyelem 
megtisztítja, úgyhogy nem akadályozza többé az 
lstennel való találkozást. 

Krisztus nem azért jött, hogy képességeidet le
rombolja. Azért jött, hogy harmóniába olvassza, 
istenségével átitassa azokat. 

Szeresd testvéreidet és Istenedet « teljes szí
vedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden 
erődből », vagyis egész lényeddel, de Isten kegyel
me által megnemesített lényeddeL 

« Az úrban leld gyönyörűséged, s szíved vágyát 
megadja néked» (1). 

(l) 36. zsoltár 
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A Nö 

Vannak férfiak, akik még mindig megvetik és lenézik 
a nőt. Vannak nők, akik szégyenlik női mivoltukat és 
« emancipációt » követelnek, ami nem egyéb, mint mester
séges megszerzése mindannak, amit a férfiak kiváltságának 
tartanak. Egyébként a férfi és a nő emberi méltóságában 
teljesen egyenlő, de különböznek egymástól, kiegészítik 
egymást. 

Tény, hogy a modem világ « hímnemű » világ. A nő 
nem azt a szerepet játssza benne, amelyet játszania kellene. 
Egyrészt meg kell találnia nőiessége kibontakoztatásával 
eredeti rendeltetését, enélkül nem tud kiteljesedni s betöl
teni hivatását a férfival szemben; másrészt el kell foglall·da 
helyét a világ építésében. Az anyag mindent elárasztó, kimé
letlen túlsúlyával szemben elsősorban ő a felel6s azért, 
hogy az emberiesség sugárzója és anyja legyen. 

A keresztény ember szemében a férfi és nö 
az emberi méltóság szempontjából teljesen egyen
lő: 

az egyik is, a másik is Isten teremtménye, 

az egyiket is, a másikat is megváltotta Krisz
tus, 

az egyik is, a másik is Isten gyermeke, 

az egyiknek is, a másiknak is ugyanaz a ter
mészetfölötti rendeltetése. 
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Szent Pál mondja: « Nincs többé zsidó vagy 
görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert 
ti mindnyájan egy személy vagytok Krisztus Jé
zusban l » (l). 

Nem hirdetheted minden meggondolás nélkül: 
az asszonynak otthon, a férfinak a közéletben van 
a helye, mert a férfinak és az asszonynak mondta 
lsten: «Töltsétek be a földet és hajtsátok uralma
tok alá! >> (2). Az emberpár feladatául tűzte ki a 
Teremtő a Föld benépesítését és a teremtés befeje
zését. Igy az asszony nem zárható ki egyetlen em
beri tevékenységből scm, semmiféle területen. 

Nem hirdetheted minden meggondolás nélkül : 
a férfi és a nő egyenlő, tehát megkülönböztetés 
nélkül ugyanazokat a feladatokat kell betölteniök; 
mert az asszonynak Isten azt mondotta: « Fájda
lommal szülöd a gyermeket», és a férfinak: «Ar
cod verejtékével keresed kenyeredet ». 

A férfinak és a nőnek 
ugyanaz a méltósága, 
ugyanaz a betöltendő feladata, 
ugyanaz a természetfölötti rendeltetése, 

de a szerepük különbözik és egymást kiegészíti. 

Az asszony inkább az Emberiség növelésérc hi-
vatott, 
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a férfi inkább a Világ építésére. 
Az asszony helye sajátosan a kisebb közüsség, 
a férfié pedig inkább a közélet. 
Igy kívánja ezt különböző testi és lelki aJka-

(l) Gal. 3, 28. 
(2) Gen. l, 28. 



tuk, amely Isten szándékának a megnyilvánulása 
velük kapcsolatban. 

Mit ér a mag, ha nincs talaj, amely befogadja? 
Mit ér a férfi, ha nincs asszony, aki befogadja? 
Mit ér az asszony, ha nincs férfi, aki megter· 

mékenyítse? 

A férfinak szüksége van az asszonyra, hogy tö
kéletesedjék; 

bárcsak az asszony megmaradna asszonynak 
és egyre jobban asszonnyá válna! 

Az asszonynak szüksége van a férfira, hogy 
kiteljesüljön; 

bárcsak a férfi férfi lenne és egyre jobban 
férfivá válna ! 

A «fiús» lány, a «lányos» fiú 
meghamisHja a fiatalság egészséges kapcso

latát, 
felborítja a család egyensúlyát, sőt gyakran 
csődbe juttatja azt, 

megbontja a világ egészséges felépítését. 

A modern nő, aki « eldobja leplét », mutogatja 
és kiszolgáltatja magát, megpecsételi sorsát, mert 
megtagadta női mívóltát. 

Az asszony, aki be akarja tölteni hivatását, ma
radjon « titok » a férfi számára. 

Asszony, ha csak a tested adod a férfinak, nem 
tudod teljesen kielegíteni és nem ismered meg 
az igazi szerelmet. Mert a férfinak tested iránti 
vágya csak külső, érzékelhető jele annak a benső 
vágyának, amely a lelkedet kívánja. 

Ha a lelkedet adod, tökéletesíted a férfit és 



eléred az igazi szerelrnet. Ám a férfi még többet 
kíván, szüksége van arra is, hogy általad eljusson 
emberi tehetetlensége felismeréséhez: « Nem adha
tok meg neked mindent ». Testeden és lelkeden 
túl a férfinak szüksége van a végtelen Istenre. 

Csak Krisztusban és Krisztus által tudja az 
asszony teljesen betölteni hivatását és mindent 
magadni a férfinak és a világnak. 

Valarnilyen forrnában a nőnek rnindig a férfi 
rnellé kell állnia, 

se az egyik, se a másik, nem tud kiteljesülni, 

az élet nem virágozhat 
kettejük egyesülése, együttműködése nélkül a 
családban, a társadalomban, az Egyházban. 

Fizikai vagy lelki értelernben a nőnek rnindig 
életet kell adnia. Valódi hivatása az anyaság. 

A szüzesség nem jelent korlátokat, rnert a szel
lemi termékenység nagyobb a test termékenysé
généL 

Lelkileg a nőnek rnindig szűznek kell lennie, 
szűznek, aki a maga számára nem tart meg sem
mit, akinek élete a legtisztább ajándékozás, a leg
tökéletesebb önátadás. 

A gyermek, aki szülei közül az egyiket nélkü
lözi, gyógyíthatatlan sebet hord lelkében: még
pedig sokkal többet szenved akkor, ha az anyját 
nélkülözi, rnintha az apja hiányozna. 

A rnodem világ az asszony nélkül épült fel. 
Megszenvedte az anya hiányát. Embertelenné vált. 
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Az ifjú felfedezi, hogy ő a többiektől függetle
nül is «valaki». 

A felnőtt felfedezi, hogy ő << egyvalaki » a töb
biek között. 

A nőnek, miután felfedezte, hogy ő valaki a férfi 
számára, fel kell fedeznie, hogy valaki a világ szá
mára is. Ez fejlődésének felnőtt állomása, ez az ő 
valódi « emancipációja ». 

Amit az asszony a férfi számára az otthon felé
pítésében jelent, ugyanazzá kell lennie a társada
lom számára a világ felépítésében. 

Az asszony csupa «befogadás»: befogadja a 
férfit, a gyermeket, s ő az, aki befogad a családba. 

E világban ő legyen az, aki a férfiakról gondos
kodik, aki a férfiakra vigyáz, aki a táplálásra szo
ruló testen túl megérzi a férfi-lélek mélyéből fel
törő vágyat. 

Az asszony az áldozatra és a megváltásra van 
teremtve, feláldozza magát a férfinak, feláldozza 
magát a gyermeknek, és szeretete minden áldozat
ra kész, hogy megmentse és megváltsa azt, aki 
elveszett. 

Az anyag hatékonyságának világában, amely 
egyúttal az igazságtalanság és kegyetlenség világa, 
a nőnek kell bebizonyitania az áldozat és a meg
váltó szeretet hatalmát. 

A nő az élet « hordozására » és adására hiva
tott. Hordozza a férfi ajándékát, hordozza a gyer
meket és másban nem tud kiteljesedni, mint az 
anyaságban. 

A jelen világban, a mindenható anyag világá-
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ban az « emberit » kell hordoznia és a világra 
hoznia. 

A nő 
a gogos férfit szüntelenül tökéletlenségére 

figyelmezteti, 
az önző férfit pedig állandóan önzése legyő

zésére készteti. 

A nő figyelmeztesse az emberiséget, hogy a 
világ szörnyűvé válik, ha semmibe veszi a lelket, 
s hogy maga az emberi szellem sem képes töké
letessé tenni a világot, ha nem fogadja be az 
istenit. 

A férfinak szüksége van arra, hogy magával 
« eljegyezze » a nő eszméit, intuícióit, szelídségét, 
a személyek iránti érzékét, részletek iránti érzékét, 
alkalmazkodóképességét, stb ... 

azért, hogy « életet leheljen ,, az emberi al
kotásokba, törvényekbe, szabályokba, 

és hogy olyan világ « szülessék ,,, amelyben 
az ember kibontakozbatik l!s betöltheti 
természetfölötti rendeltetését. 

A nő emancipációja annyit jelent, 
hogy tudatára ébred felelősségének a világ 

építésében, 
és hogy vállalja is, hogy résztvesz ebben és 

betölti a maga sajátos hivatását minden 
téren: gazdasági, politikai, társadalmi 
síkon, a legkisebb sejtekben és a 
legnagyobb közösségekben egyaránt. 

Igy boldogul majd a világ, amelynek felépítését 
Isten - kezdetben - egy emberpárra bízta. 
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ÉLHETSZ 
EGYEDüL, VAGY HAZASSAGBAN, 
CSAK 
AZ öNZű HIBAZZA EL ÉLETÉT 

Bár e téren jelentős a fejlődés, de még mindig igen sok 
nőtlen férfi és magányos nő hiszi azt, hogy elhibázta 
e/etét. Egyesek nehezen tudják elkeseredésüket titkolni 
és bosszút akarnak állni másokon, az életen. Mások 
minden áron kellemes életet akarnak biztosítani maguknak, 
és vágyaiknak megfelelő örömöket hajszolnak. Végiil 
vannak olyanok, akik a lemondás szellemében elfogadják 
sorsukat, nem problémáznak, lelkiismeretesen végzik 
hivatásbeli kötelességeiket és amennyiben keresztények, 
erkölcsi és vallási törvényeik tiszteletében, megtartásában 
találják lelki békéjüket, vagy élettelen miszticizmusban 
keresnek némi érzelmi kárpótlást. 

Bár megértjük csalódottságukat, lázadásukat, küzdel
meiket, szenvedésüket, - meg kell mondanunk minde
gyiküknek, hogy mennyire tévednek. A ntJtlen férfi, a 
férjezetlen nő nem kudarcot vallott ember, hanem arra 
hivatott, hogy a családi élet síkja helyett más síkon 
bontakoztassa ki teljesen önmagát. Csak az önző ember 
marad meddő. (l) 

Életutadon még nem találkoztál lelked másik 
felével. 

(l) Ebben a fejezetben nem azokról van szó, akik 
kezdettől fogva önként elhatározták, hogy nem lépnek 
házasságra, scm pedig azokról, akik vallásos fogadalommal 
mondottak le róla; az első eset aránylag ritkán fordul elő, 
a második pedig egészen sajátos fejtegetést igényeine. 
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Péter szeretett: szülei - anyagi okokból -
megakadályozták, hogy megházasodjatok. 

Visszautasítottad Jánost: nem volt az a « tö
kéletes » ember, akiről álmodtál. 

Pál elesett a háborúban. 
Családi gondjaidba merültél, vagy valamiféle 

többé-kevésbé helyesen értelmezett jótékonyság
nak szentelted az életedet, s így egyedül maradtál. 

Az évek múltával magányosságod egyre súlyo-
sabbá válik. 

Látod az ölelkező házastársakat. 
Látod barátaid gyermekeit ... 
és szenvedsz testestül-lelkestül. 

Ki vagy te? 
Szüleid szemében, ha velük élsz, gyermek : 

«Jól bezártad az ajtót?». 
«Még mindig nem oltottad el a villanyt». 
« Póstád van: ettől és ettől érkezett ». 
« Ne így fésülködj ! ». 

Környezeted szemében agglegény, vénlány vagy. 
«Kár, hogy a zsák nem találta meg a foltját ». 
Gyakran úgy hiszed: kudarcot vallottáL 

Igaz, a magányos ember bizonyos értelemben 
befejezetlen. « Nem jó az embernek egyedül len
nie » (l). 

Minden ember, minthogy Isten képére van te
remtve: a közösségre, mással, vagy másokkal való 
egységre hivatott; arra, hogy teremtő legyen a 
szeretetben. 

(l) Gen. 2, 18. V ö: « Ifjú vagy, készülj fel a szerelemre ''• 
57. l. 
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Minden embernek közösségbe kell lépnie. 
Minden embernek életet kell adnia, 

de a közösség és az életadás megvalósításának 
többféle módja van. 

Van másfajta egyesülés is, mint a férfi és az 
asszony fizikai egyesülése a házasságban: « S 
lesznek ketten egy testté >> (l) : 

van lelki egyesülés minden emberrel, amely 
baráti és készséges szívből fakad, 

és van természetfölötti egyesülés az emberi
séggel Krisztusban; ez az egyetemes ke
resztény szeretetből ered. 

Van másfajta termékenység is, mint a fizikai 
termékenység, ez a szellemi termékenység. 

Van másfajta termékenység is, mint a szelle
mi termékenység, ez a Krisztusban való természet
fölötti termékenység. 

Nem hibáztad el életedet, mert neked, aki 
nem kötöttél házasságot, egységedet és termékeny
ségedet magasabb szinten kell megvalósítanod. 
Olyan egyensúlyra és kibontakozásra vagy hivatott, 
amely nehezebb, de mélyebb és termékenyebb. 

Meddő az, aki szeretet nélkül él. A szeretet 
mindig az élet hordozója és megteremtője. 

Mit számít családi állapotod! 
Szeress és életet fogsz adni. 

Semmilyen élet sem bontakozbatik ki töké
letesen, ha nem fogadtad el teljesen. 

(l) Gen. 2, 24. 
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Minden hivatás-vállalás tudatos és szabad vá
lasz Isten hívására. 

Nem magad választottad a magános életet, az 
események kényszerítettek rá. 

Amíg csak kényszeredetten viseled el, soha nem 
fogod átélni azt. 

Ha meg akarod ismerni a kiteljesülés és a 
termékenység örömét, el kell fogadnod, szabadon 
kell vállalnod magános életformádat. 

Ami miatt sokáig szenvedsz, az a hivatásoddal 
kapcsolatos bizonytalanságod: Remélhetek-e még 
családot magamnak? Magányosan kell-e leélnem 
életemet? 

Semmiféle élet sem «teljesen kész»: az egyes 
emberi adottságok, az Isten által megengedett ese
menyek irányítják életünket. 

Az élet sötét óráiban kell kibetűzni az úr 
<< szerelmes leveleit». A legártatlanabb olvas a leg
gyorsabban, a legszabadabb téved a legkevésbé a 
szöveg értelmezésében és alkalmazásában. 

~lj egészen a jelen pillanatnak és légy kész 
mindenre! 

A fiataloknak nem azért kell feltétlenül össze
házasodniok, mert tetszenek egymásnak. Az érzel
mi vonzódás csak külső jel, amely önmagában 
véve nem döntő. 

Habár erősen vágyódsz a házasság után, nem 
vagy feltétlenül házasságra rendelve; a vágyódás 
csak egyetlen mozzanata hivatottságunknak a sok 
közül. 
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Ne bízz a képzeletedben. Alomban könnyű 

családot alapítani, gyermeket felnevelni. 
Lemondásod emberfölöttinek tűnik, mert az 

álmaidról kell lemondanod; de a valóság talán 
meghazudtolná álmaidat. 

Valószínű elképzeléseken túl senki sem tudja 
megítélni, hogy mi telik tóle. 

Bár nem élsz házasságban, nem kell lemonda
nod arról, hogy felnőtt légy. Felnőttnek lenni 
annyi, mint benső önállóságra szert tenni. 

Nincs jogod arra, hogy rosszul értelmezett kö
telesség rabszolgájaként magadra kényszerítsd 
idős szüleid életritmusát. 

Vannak ágak, amelyeket le kell metszeni, 
vannak kötelékek, amelyeket szét kell tépni. 

Félsz attól, hogy belevesd magad az isme
retlenbe. 

Félsz attól, hogy szenvedést okozol. 
Félsz a meg nem értéstől, a könnyektől, a 

szigorú bírálatoktól, és a gyermeki szeretet és 
önfeláldozás ürügye alá rejted gyengeségedet, meg
bénítod fejlődésedet és megfosztod szüleidet attól 
az érettségtől, amelyre joguk vari. Minden látszat 
ellenére megállítod őket útjukon. 

Nem szereted eléggé szüleidet (l). 

(l) Még nem jelenti szüleid elhagyását, ha függetlenséget 
biztosítasz magadnak és megsegíted őket abban, hogy 
elismerjék gyermekük önálló személyiségét. Anyagilag se
gítsd, gondozd őket, ha rászorulnak, dédelgetheted őket, de 
emellett szerezd meg és tartsd meg a felnőtt ember teljes 
benső szabadságát. Mindez egyaránt érvényes a házas és 
magános felnőtt gyermekek és szüleik viszonyára, de 
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Nem maguknak, hanem másoknak és Istennek 
teremtik, nevelik az emberek a gyermeküket (bár
milyen lesz is a családi állapotuk). 

Mindaddig, amíg nem adták oda teljesen gyer
mekeiket, nem töltötték be hivatásukat. 

Ha csak a legkisebb mértékben is elvitatják 
gyermeküket másoktól (a házastárstól, a többi 
gyermektől, a hivatásuktól, kötelezettségeiktőL 

az emberiségtől, Istentől), hamis úton járnak. 
Nem szeretik eléggé gyermekeiket. 

Szüleiddel szemben csak nehezen éred el az 
igazi önállóságot, ha nem teszel szert külsőleg is 
viszonylagos függetlenségre. 

Ha csak teheted, végy külön lakást, legyen bár 
az csak egyetlen kis szoba (l). Kövess el mindent, 
hogy legalább saját szobád legyen és ne oszd meg 
a hálószobádat özvegy édesanyáddal. 

Amennyiben mindenestül elfogadtad magá
nyosságodat, 

amennyiben külső körülményeid megkönnyí
tették emberi egyensúlyod kialakulását, 

még nem tettél semmit sem teljes kibontakozásod 
és életed termékenysége érdekében, ha ugyanakkor 

bezárkózol « elefántcsonttornyodba »,vagy 
« jól berendezed » a magad életét, avagy 
megtagadod testvéreid szalgálatát a világban. 

érthető, hogy az utóbbiak számára - különösen, ha szü
leiknél laknak - sokkal nehezebb ennek az érettségi 
foknak az elérése. 

(l) Súlyos tévedés azt gondolni, hogy a leánynak min
denképpen szüleivel kell laknia. Sok fiatal leányt gátolt ez 
meg kibontakozásában. 
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Hogy boldoggá tedd magánosságodat, meg kell 
nemesítened minden képességedet, de ez a megne
mesítés nem azt jelenti, 

hogy álmaidba menekülsz, 
hogy idealizmusban tévelyegsz, 
hogy kézzelfogható vagy futó kárpótlást ke-

resel; 
ellenkezőleg: tiszta fejjel fogadd el erőidet még 
akkor is, ha vitalitásuk olykor nyugtalanító; szer
vezd meg, összpontosítsd, tudatosan irányítsad 
" fölfelé >> azokat, hogy egy magasabb síkon kitel
jesedhessenek. 

A nőtlenség, a férjezetlen állapot nem sor
vasztja el az érzelmi képességeket. Ellenkezőleg, 
azt kívánja, hogy a végtelenbe nőjenek és szívedet 
az egész világ befogadására tegyék képessé. 

Nem mentél férjhez ... Ne csak egyetlen barát
nöd legyen, mert így elszegényedik érzelmi világod. 

Ne csak magánosokkal érintkezz, mert ezzel 
korlátozad kibontakozásodat. 

Ne csak egyetlen családi otthont látogass, ez 
veszélyessé is válhat, mert « a lélek ugyan kész, 
de a test erőtlen». 

Fogadd el minden felebarátodat, kezdve a 
legközelebbiekkel: idős szamszédasszanyodat, a 
munkanélküli özvegyet, a lakás nélküli jegyeseket, 
az önmagát kereső ifjút ... 

Tárd ki magad a világ problémái számára, 
ne félj szeretetböl konkrét szalgálatokat vállal

ni a szomszédságban, a lakóbizattságban, a 
szakszervezet ben ... 

Ne szigeteld el magad, mert kötelességed, hogy 
életedet eljegyezd testvéreid sorsával. 
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Ha lemondtál a családalapításról, legyen azért, 
hogy mindenkinek szolgálhass. Tehát 

ha kételkedtél képességeidben, visszanyered 
önbizalmadat; 

ha gátlásaid voltak, határozottá válsz; 

ha szenvedtél a magánosságtól, a kapcsola
tok, az érintkezés - beleértve a másne
müekkel való kapcsolatokat is - kiegyen
súlyozottá tesznek; 

ha meggyengült a hited, újra megerősödik, 
felnőtté válik majd. 

Magános nő, az úrnak szüksége van rád, mert 
szabad vagy, hogy egy embertelen világban az 
<< emberi »-nek anyjává légy (l). 

Ne menekülj a rosszul értelmezett jámborság
ba, « istenszereteted " akkor nem lenne más, mint 
személyes kielégülésed keresése. 

Tárd ki lelkedet ugyanazzal a hévvel Istennek 
és az embereknek. Ha majd egészen szabad, kész
séges és megbékélt leszel, megismered, hogy mi
lyen BOLDOGSAG teljesen odaajándékozni ma
gunkat. 

A szétziláltság közepette - amely minden élet 
velejárója - engedd át magad a Szentlélek veze
tésének. 
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Ha fel tudod ismerni gyengeségedet, 
ha figyelmes és szegény tudsz maradni, 
ha válaszolni tudsz az O hívásaira, 

(l) V ü. ''A nő», 41. l. 



akkor az eseményeken keresztül majd O jelöli ki 
utadat. 

Hosszabb útszakasz után állapodj meg! Te
kints vissza és vizsgáld meg a megtett utat! Akkor 
majd megérted, hogy milyen hivatást szánt neked 
az lsten. Akkor majd minden hátsó gondolat nél
kül mondhatod Neki: KöSZöNöM. 
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IFJú VAGY, 
Kf:SZüLJ FEL A SZERELEMRE 

Az ember jelentő:; fejlödése milzde11 :;zaka:;záball, de 
egyikben sem oly vonzó és egyú/lal sebezhető, mint amikor 
ifjú. Ekkor kibontakozó lénye, a magá11osság óráiban, a 
családi közösségben való beteljesülés után vágyódik. Az 
ifjúság tragédiájának egyik fő jellemzöje éppen az a 
szeretetéhség, amelyet a fiatalok még ésszerűen és megfe
Telő módon nem képesek kielégíte11i. 

E hiányérzet sürgető felhívás az előkészületre; a vára
kozás ideje, a szeretetre való felkészülés ideje. Mégis meg 
kell ezt magyaráznunk a fiataloknak, hogy megvilágítsuk 
útjukat, sőt meg kell magyarázni a felnötteknek is, hogy 
szigorú elítélés helyett testvériesen tudják segíteni " a mai 
ifjúságat ». 

Akár fiú vagy, akár leány,. nem arra vagy te
remtve, hogy egyedül élj. Isten örök gondolatá
ban a férfinak és a nőnek találkoznia, egyesülnie 
kell, hogy EGGYf: legyenek: << Nem jó az ember
nek egyedül lennie » (l). 

Arra vagy hivatva, hogy a hozzád hasonlókkal 
közösségbe lépj, de egyetlen közösség, még a ba
rátság sem éri el a hitvesi kapcsolat mélységét. 

(l) Gen. 2, 18. 
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A házasság nem más, mint a hitvestársak köl
csönös, önkéntes odaadása egymásnak, amikor 
mindegyikük egész lényét ajándékozza oda hit
vestársának, hogy azt kiegészítse és kibontakoztas
sa, miközben mindezt visszakapja tőle. Ezáltallesz 
a szerelern az egység misztériuma. 

A házasságban egyesülő férfi és nő testileg kie
gészülnek; kiegyensúlyozzák és beteljesítik egy
mást, s ugyanakkor lelkileg is kölcsönösen kie
gészülnek, kibontakoznak és tökéletesednek. 

Olyan jelentős a Ttázasságban a hitvestársak 
egymásnak való odaadása, hogy kegyelemközvetítő 
hatalma van. A jegyesek kölcsönös «igen »-jükkel 
egymásnak szolgáltatják ki a házasság szentségét. 
űk a szentség kiszolgáltatói, a pap csak tanú. 

A nemiség elsősorban testileg mutatkozik és 
különböztet meg, de ugyanakkor egész jellemedet, 
lelki alkatodat, lényedet is meghatározza. Tehát 
benned az ember a maga teljes egészében igényli 
a kiegészülést. 

sn 

Ha éhes vagy és enni akarsz, 

ha szomjas vagy és inni akarsz, ez magában 
véve nem rossz; de vétkezet 

ha pusztán az élvezet kedvéért eszel és nem 
azért, hogy táplálkozzál és szomjadat csil
lapítsd, 

ha többet eszel, mint kellene s ha ésszerűt
lenül eszel, munkádat gátolva, nem pedig 
azért, hogy azt előbbre vidd. 

Tested, szíved éhsége nem rossz, 
de bűnös vagy, ha életképességeidet, érzelmi 



képességeidet pusztán az élvezet kedvéért, 
rendetlenül, az Atya terve ellenére haszná
lod fel. 

Lényed minden szintjén: testedben, szívedben, 
szellemedben ki akarsz egészülni. 

Ifjúkori « kisértéseid » kezdetben csak ösztö
nös « kisérleteid » arra, hogy kiteljesülj. 

A járni tanuló gyermek minden elérhető bú
torban megkapaszkodik. 

Az eltikkadt ember a forráshoz rohan. 
A kielégületlen ifjú szenvedélyes kísérleteket 

tesz arra, hogy megszerezze azt, aminek hiányát 
érzi. 

Természetszerűleg nem lehet első mozdulata 
az adás, hosszú erőfeszítésekre van szűksége, hogy 
a megragadás mozdulatát felváltsa az ajándéko
zásé. 

Szeretni nem azt jelenti, hogy a másikat bir
tokba vesszük, kiegészülünk. Ellenkezőg, azt je
lenti, hogy a másiknak odaadjuk önmagunkat, 
hogy. beteljesítsük. 

Akkor leszel érett a szerelemre, ha igényed, 
töként pedig akaratod inkább irányul arra, hogy 
te adj, mint arra, hogy te kapj: 

A sportoló, aki elhanyagolja az edzést és túl 
korán veti magát a versenybe, hamarosan kudar
cot vall és kifütyülik. 

A festő, a zenész, aki nem hajlandó megtanulni 
a « mesterségét », hanem azonnal alkotni akar, kö
zépszerűségre kárhoztatja önmagát. 

Az ifjú, a fiatal leány, aki türelmetlenségében 
nem akar felkészülni a szerelemre, hanem máris 
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szeretni próbál, súlyosan téved, kudarcot vall és 
veszelyezteti személyisége későbbi gazdagságát és 
szilárdságát. 

Három év kell egy ipari végzettség eléréséhez, 
nyolc-tiz év a doktorátus megszerzéséhez; miért 
nem fogadjuk hát el, hogy hosszú idő kell a sze
relemre való felkészüléshez? 

Hogy gyorsabban építhess, 
megteheted, hogy nem ásod meg házad alap

jait, 
ráteheted a tetőt az alacsony falakra, 
ráfestbetsz a nedves vakolatra, 

és kinevetheted a barátaidat, akik hosszú ideig 
fáradoznak egy szilárd, nagy és szép ház felépí
tésén. 

De a nedvesség hamarosan kiütközik majd ala
csony kis kunyhód falán, az első vihar pedig meg
rongálja, vagy romba dönti házadat. 

Ha elfogadsz - pusztán testi kielégülésed cél
jából - korai, futó, könnyű szerelmeket, talán 
megízleled a kibontakozásnak rövid ideig tartó 
illúzióját - tetőt alacsony falakon, rövidéletü fes
tést nedves vakolaton -, de ingatag alapra pró
bálsz családot felépíteni, távlatok nélkül, melyben 
a szerelern hamar megkopik. 

A fiatalok érzelmi hullámzásai még nem je
lentenek szerelmet. Nem egyebek, mint a fiatal 
fiú zavartsága, aki a nővel találkozik (nem pedig 
egy bizonyos fiatal lánnyal), a fiatal leány érzelmi 
felindulása, aki a férfival találkozik (nem pedig 
egy bizonyos fiatalemberre!). Az ember egész lé
nyének titokzatos megrázkódtatása ez. Először 
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csak homályosan, majd egyre világosabban fedezi 
fel, hogy mire van szüksége a kiteljesüléshez. Aki 
erre az érzéki fellángolásra családot alapít, az 
homokra épít (l). 

Az ifjú, a fiatal leány tulajdonképpen gyermek, 
aki lsten kezéből szülei közvetítésével fokozato
san veszi át a teste, szíve, szelleme fölötti uralmat 
és az ezzel járó felelősséget. 

Azután már az ő feladata, hogy testét, szívét, 
szellemét kifejlessze, uralja, «kézbe vegye» és 
így felnőtté váljék. Akkor majd valóban odaadhat
ja magát a másiknak, hogy azt kiegészítse és 
befogadja. 

A házasságban a szerelern ajándékozás: a szel
lem, a szív, a test ajándékozása, « önmagunk oda
adása». 

Ifjú, ha azt mondod egy fiatalleányak: « szeret
lek », akkor vagy tévedsz, és ez a tévedés súlyos; 
vagy pedig hazudsz, s ez gyalázatos visszaélés a 
bizalommal, mert amikor azt mondod: « szeret
lek »,azt mondod: «neked ajándékozam magam», 
és hogy odaadhasd magad, először birtokba kell 
venned önmagadat. De birtokában vagy-e önma
gadnak? 

Nem bűn az, hogy fiúkkal, lányokkal talál
kozol, de bűn az, ha azzal vesztegeted idődet, hogy 
játszol a szerelemmeL 

(l) Az ilyen vaktában kötött házasság csak nagyon ritkán 
felel meg az egészséges összhang legelemibb követelményei
nek_ Később a felnőtt és öntudatossá vált emberek csak 
nehezen vállalják az ilyen kapcsolatokaL Az elrontott 
házasságokat igen gyakran túl fiatalok kötik, akik ko
ruknál fogva legalábbis lelkileg éretlenek_ 
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Ha valakinek szellemi mélysége vonz, 
ha egy tekintet ragyogása megkap, 
ha egy test harmóniája elbűvöl, 

ne nyújtsd ki kezed, hogy azt megragadd, hanem 
használd fel a benned ébredő erőket arra, hogy 
csendesen felkészülj az önátadásra és a befoga
dásra. 

Tested, egész lényed ifjúsága az a jel, amellyel 
lsten értésedre adja, hogy itt az ideje felkészül
nöd belső harmóniád megvalósítására. 

A szerelemre való felkészülés nem azt jelenti, 
hogy minduntalan kísérletezel vele, hanem azt, 

hogy tiszteled önmagadat és tiszteled a töb
bieket úgy, hogy képes légy megbecsülni 
a másik ember testét és személyét; 

hogy saját lényedet gazdagítod, csak azért, 
hogy a másikat gazdagíthasd, 

hogy önmagadat teljesen birtokba veszed 
azért, hogy a másiknak odaadhasd, 

hogy megfeledkezel önmagadról azért, hogy 
ne magadnak akard megszerezni a másikat, 
hanem magadat ajándékozd oda neki, 

hogy megnyílsz mások előtt, 
befogadsz másokat, 
megértesz másokat, 
eszmecserét folytatsz másokkal, 

azért, hogy befogadhasd a másikat, 
hogy Istennel egyesülsz azért, hogy Istenben 

a másikkal egyesülhess. 

Fiatal Barátom, ha boldog akarsz lenni szerel
medben, igyekezz és tanulj meg igazán szeretni, 
amennyiben minden embertársadat - testvéreidet 
- szereted. 
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AZ EMBER ÉS A PIEDESZTALJA 

A mai ember tragédiája az, hogy egyre nő az anyagi 
javak birtoklásának a lehetősége. Az ember megfeledkezik 
a létről és az élet értelmét a birtoklásban látja. Az anyagi 
javak könnyű megszerzésének lehetősége mindenképpen 
olthatatlan élvezetvággyal párosul az emberek szivében. 
Ámbár ez sokak számára korlátozott, de még ezeknél is, 
ha nem vigyáznak, oly vágyakat kelt, amelyek teljesen 
fogvatartják őket. 

Az elvakult, megtévedt ember elfelejti, hogy igazi nagysá
ga nem piedesztá/ja magasságában, hanem Isten felé táruló 
lelke mélységében rejlik. Nem növekszik többé az ember 
és még szerencse, ha mulandó trónjának súlya egy napon 
végleg össze nem zúzza. 

Egyre nagyobb, hatalmasabb' akarsz lenni és 
hogy azzá válj, egész életedben kínlódsz, dolgozol, 
küzdesz, csakhogy « javakat » szerezz. 

Ha kerékpárod van, motort akarsz. 
Amikor megvan a motorkerékpárod, akkor már 

kiskocsit kívánsz. 
Alig vetted meg a kiskocsit, már nagykocsiról 

álmodsz. 
A nagykocsiban már eltervezed, hogy befizetsz 

egy még nagyobb és még szebb kocsira. 
És ez így megy tovább az összes anyagi javak 
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terén: minél inkább kielégíted őket, igényeid an
nál követelőbbek lesznek. 

Hogy « javakat » szerezz, pénzre van szükséged. 
Ha 1500 Ft-t keresel, úgy gondolod, hogy leg

alább 2000-t kellene keresned. Amikor megkeresed 
a 2000-t, azt mondod, hogy a jóléthez 3000-t kellene 
keresned, ... és ha millióid volnának, azt is « éppen 
szükösen » találnád elégnek, tekintve a nívót, me
lyen élned kell, és a jövőt, amelyet elő kell ké
szítened ... (l). 

Bűntársad a modern világ. Ennek szemében 
azok a nagy emberek, akik hatalmas vagyonra 
tettek szert, vagy akiknek nagy hatalma, befolyása 
van, vagy akiket sztárokként rajonganak körül. 
Számára a politikai rendszerek, társadalmak, vál
lalatok, agyak és kezek annál tiszteletreméltóbbak, 
minél többet «termelnek», vagy minél több «ter
melést » tesznek lehetövé. 

Amikor büszkélkedsz müveltségeddel, akkor is 
inkább mennyiségi, mint minőségi fogalmakban 
gondolkodol. Inkább ismeretszerzésre gondolsz, 
mint az ismeretek megértésére és feldolgozására. 
Készen kapott képeket, eszméket, előregyártott 

ítéleteket raktározol el. Szemlék, összefoglalások, 
dokumentációk gazdagítják ismereteidet és benyo
másaidat. 

(l) Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy itt nem 
a munkabérek emelése ellen foglalunk állást, hanem az 
arzyagiaklzoz való ragaszkodás és az ellen a rendetlen 
kívánság ellen, hogy mindig többet akarjunk birtokolni. 
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Igazad van, ha emelkedni akarsz, de súlyosan 
tévedsz a felhasználandó eszközöket illetőleg. 

Kis lócát készítesz és ráállsz, hogy magasabb
nak tűnj. 

Aztán még néhány centivel megtoldoct ezt a kis 
lócát, és azt hiszed, hogy magasabb lettél... 

Pedig az ember igazi hatalma és nagysága nem 
abban rejlik, amije <<van », hanem abban, « ami »: 
a lényében. 

Mit számit piedesztálact magassága, 
mit számít, mekkora a cipőd sarka, 

nem az növel, ami « alulról jön ». A végtelen felé 
csak a « felülről jövővel » növekedhetsz (l). 

A játszanivágyó gyermeknek egy egész halom 
játék is csak unalmat és tétlenséget jelent. 

A zenekedvelőnek a legszebb hangszergyűjte· 

mény sem okoz örömet. 
Aki szeretetre vágyik, azt nem csillapítja le az 

érzelmi kalandok sokasága. 
Az ember, aki lényének mélyén a végtelen felé 

tör, nem tömheti be vágyai szakadékát anyagi ja
vak felhalmozásávaL 

Minél inkább anyagi javakban· keresed a bol
dogságod, annál bizonyosabb, hogy örökké bol
dogtalan és kielégületlen maradsz. 

Az ember azáltal, 
hogy folytonosan újabb és újabb anyagi 

javakra áhítozik, 
hogy állandóan küzd elérésükért 
és hogy ebben keresi élvezetét, 

(l) Vö. «Ember a talpán •. 17. l. 
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végül is fokozatosan képtelenné válik más életcél 
kitűzésére. Ez sorsának tragikuma. 

Már az útelágazásnál célt tévesztett: nem is tud
ja már, hogy más út is van. Ha mondják is neki: 
már 11em hiszi el. 

Ha az anyagi javak rabszolgájává vál:3z, eltorzí
tod a dolgokat: 

az állam számodra a termelés rendjének és 
a javak elosztásának eszközévé válik. 

az erkölcs az egyes ember vagyonszerzési 
jogának szabályozója lesz, 

a vallás a biztonságosabb szerzés eszközévé, 
a jótékonyság lelkiismereted megnyugtatásá

nak eszközévé válik és azt tanácsolja, hogy 
adj egy kevéskét a javaidbóL 

Az emberek szemében talán <<tekintélyes» em
ber leszel ; a valóságban azonban nemcsak, hogy 
nem emelkedsz, hanem inkább süllyedsz. 

A birtoklás nem ad hozzá semmit a személyed
hez. A birtoklás << látszatot » ad neked, de nem 
a «létet». 

A legtöbb ember, sőt maga 
az egész emberiség 

az igazi nagyság felől folytonosan téves nézeteket 
vall. Csak ha majd lemondott arról, hogy egészen 
egyedül építsen «várost és tornyot, amelynek te
teje az eget éri » (l), akkor remélheti, hogy eléri 
a végtelent. 

Rázd le az anyagi javak rabszolgaságát. 

(l) Gen. 11, 4. 
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Változtasd meg életszemléletedet. 
Térj meg. 
Időd javarészét azzal töltöd, hogy « valamit » 

megszerezzél. 
Találj minden áron időt arra, hogy « valakivé » 

válj: állj meg, gondolkodj, csodálj, szeress önzetle
nül, imádkozzál! 

Azt mondod: «Nem magamért dolgozom, ha
nem a gyermekeimért ; nem akarom, hogy olyan 
szerencsétlenek legyenek, mint én >>. Ha jövőjükre 
gondolva csak anyagi helyzetüket tekinted, tévedsz. 
Fölnevelni egy gyermeket nemcsak azt jelenti, 
hogy enni adunk neki, hanem azt is, sőt elsősorban 
azt, hogy megadjuk neki, ami által lehet valakivé. 

Biztosítani akarod gyermekeid jövőjét? Ne
veld emberré őket. 

Ha gyermekeidből embert neveltél, nyugodt 
lehetsz, megszerzik majd maguknak a szükséges 
anyagiakat, hogy emberek maradjanak és egyre 
inkább emberré váljanak. 

A gazdagság, az anyagi tehetőség önmagában 
véve nem rossz: az a rossz, ha benne látjuk a va
lódi nagyság feltételét. 

Végül is keveset számí t, hogy gazdag vagy: az 
a fontos, hogy az anyagi javakkal szemben meg
tartsad a teljes függetlenségedet. 

Szent Pál írja: «Az, aki vásárol, éljen úgy, 
mintha meg sem tartaná; s aki érintkezik ezzel 
a világgal, mintha nem érintkeznék vele, mert el
múlik a jelen világ » (l). 

(l) l. Kor. 7, 30-31. 
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Az ember megbénításához, kibontakozásának 
meggátlásához nem szükséges nagy vagyon, elég 
már az is, ha többre becsüli az anyagiakat a szel
lemieknél; mert még így is szétzúzhatják öt (l). 

Sokkal jobb, hogy egyszer valóban éhes légy 
a kenyérre, mint az, hogy lelked lassan megbénul
jon, majd vagyonod súlya alatt megfulladjon. 

Szegénységed még nem jelenti azt, hogy nem 
vagy az anyagiak rabszolgája. Megszerzésük álma, 
vágya, irígylésük, a küzködés megszerzésükért (ak
kor, ha nem az igazságérzetből vagy a segíteni 
vágyó felebaráti szeretetböl fakad, hanem csak 
önző élvezetvágyból}, «szellemi» függést jelent, 
amely éppen olyan veszélyes lehet, mint a valódi 
birtoklás. 

Hogy megbizonyosodj arról: nem csüngsz-e az 
anyagi javakon, időnkint válj meg valamitől és 
ajándékozd el. 

Ha nehezedre esett, ez azt bizonyítja, hogy a 
javak már kezdenek a lelkedhez tapadni. Végül 
még majd összecseréled a javakat << önmagaddal ». 
Ajándékozz tehát újból. 

Minél inkább függetleníted magad az anyagi 
javaktól, annál szabadabbá válsz az igazi nagy
ság számára. 

Jézus Krisztus mondotta, hogy nem szolgálha
tunk két úrnak, Istennek és a Mammonnak. 
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Ha nagy akarsz lenni, válaszd Istent. 
Nyomoruságos kis piedesztálod néhány centi

méternyi növekedést igér, 
Isten a végtelent szánja neked. 

(l) Vö. «Ember a talpán "• 17. l. 



A KITELJESEDETT, 
VAGYIS 
A JÉZUS KRISZTUS ALTAL 
ISTENIVÉ VALT EMBER 

Minden ember szíve mélyén ott rejtőzik a vágy a 
tökéletesség után. A vágy végtelen, de számos korlát áll 
útjában. Még ha nem is volna a bűn s az ember egyedül 
tudná magát egészségesen felépíteni, egyensúlyban uralma 
alatt tartani minden képességét, akkor is kielégítetlen 
maradna. Ez isteni hivatásának a jele, lényének legmélyébe 
oltva. Az Atya teremtményeit gyermekeivé akarja tenni . 
. 4z ember valódi kite/jesülése csak akkor következik be, 
ha Krisztusban a kegyelem által teljesen átalakul. 

Tudod-e mitől szenvedsz leginkább? A kielé
gületlenség, súrlódások és ellentétek következté
ben, amelyek fennállanak aközött: 

amit kívánsz és amit birtokolsz, 
ami lenni szeretnél és ami vagy, 
tudásvágyad és a magad, vaiamint a világ 

titkai között, 
boldogságvágyad és mindenfajta szenvedésed 

között, 
az erkölcsi nagyság utáni vágyad s a benned 

és köriilötted lévő rossz között, 
szeretetszomjad és az emberi szeretet kudar

cai és korlátai között. 
Tökéletlenséged, befejezetlenséged okozza szen

vedéseidet. 
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Ne hidd, hogy benső vágyadat valami rajtad 
kivülálló dolog elégítheti ki; csak Valaki, aki ben
ned lakozik, képes teljesen kielégíteni azokat (l). 

Tudod-e mi az, amit a legjobban kívánsz? 
A végtelen! 

A végtelen szépség, 
a végtelen tisztaság, 
a végtelen igazságosság, 
a végtelen béke, 
a végtelen igazság, 
a végtelen szeretet, 
a végtelen élet. 

:Bs a végtelen felülmúl téged és minden embert. 
A végtelennek csak egy neve van: ISTEN. 

:Bhséged a végtelenre alapjában véve egy és 
ugyanazon éhség: Jézus Krisztus utáni éhséged, 
mert Jézus Krisztus az igazság, a szeretet, a tiszta· 
ság, az élet ... 

Isten maga oltotta beléd a végtelenben való 
kiteljesülés vágyát. Az örökkévalóságból az ű sze
retete szólít téged. 

« •.• Urunk Jézus Krisztus Atyjaminden mennyei 
és lelki áldással megáldott minket Krisztusban. 
Benne választott ki a világ teremtése előtt. Szere· 
tetből eleve arra rendelt, hogy ... Jézus Krisztus 
által fogadott fiaivá legyünk (2). 

Isten öröktől fogva nemcsak embernek, de 
isteni embernek gondolt el téged. 
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Ne elégedj meg tehát azzal, hogy ember vagy, 

(l) Vö. «Az ember és a piedesztálja •, 63. l. 
(2) Ef. l, 3-6. 



ember gyermeke vagy, amikor Krisztus lehetövé 
teszi, hogy valóban Isten gyermekévé légy. 

Kereszténységed elsősorban 
nem vallási szertartások összessége, 
nem erkölcsi törvény, 
nem tan, 

hanem eLET. 
Ne légy csupán hívő, hanem légy eLO. 

Természettől fogva az emberire vagy korlá
tozva. 

Ha óhajod és Isten óhaja szerint ki akarsz 
teljesülni, 

ha az isteni világba akarsz eljutni, 
újjá kell születned, természetfölöttivé kell 

lenned, új emberré kell válnod. 

Számodra a keresztség ez az újjászületés. A meg
halt és feltámadott Krisztus misztériumának ré
szesévé tesz. Benne, az elsőszülött Fiúban válsz 
fiúvá: Bc.une, a «Mindenki Testvérében» válsz min
den ember testvérévé. Tudod, hogy a gonosz túl 
mélyen fészkel benned ahhoz, hogy elérhesd és 
véglegesen legyőzd. Ezt Jézus Ktisztus vállalta ma
gára minden jelenlegi vétkeddel együtt, O mindent 
jóvátett, megváltott. Működj együtt a Megváltó
vaL Csak Jézus Krisztus, a Megváltó által szaba
dulhatsz meg a gonosztól (1). 

A szölötöke és a vesszök csak egyetlen növényt 
alkotnak, a szölöt. 

(l) Vö. << A gyónás: a bünbánat szentsége », 265. l. 
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A fej és a tagok nem alkotnak több embert, 
csak egyet. 

Ha Jézus Krisztussal egyesülsz a kegyelem 
révén, eggyé leszel Vele és Titokzatos Testével. 

A patak nem folyhatna többé, ha nem táplál
koznék a forrásból. 

A fény nem ragyogna, ha nem táplálkoznék 
a Napból. 

Nem élhetsz teljes életet, ha Jézus Krisztust 
visszautasítod. Szükséged van arra, hogy a győzel
mes élet, amely benne kering, átáradjon rajtad; 
ennek az életnek a neve: kegyelem. 

Krisztus élete behatol értelmedbe a Hit kegyel
me révén. 

Te, aki tudni akarod titkodat és a világ 
titkát, így megismerheted azt, amint Isten ismeri. 

Krisztus élete áthatja érzelmi világodat, aka
ratodat, szívedet a Szeretet kegyelme által. 

Te, aki határtalanul akarsz szeretni, így lsten 
szívével szerethetsz. 

Krisztus élete áthatja tevékenységedet és min
den vágyadat a Remény kegyelme révén. 

Te, aki sikerre törekszel, elérheted lsten min
den hatalmát és az örök siker bizonyosságát (l). 

Krisztus élete átjárja testedet, hogy abban a 
halhatatlanság magvait elhintse. 

Te, aki intenzív életet akarsz élni, Krisztusban 
örök életet nyersz. 

Ha lényed « minden emeletén » (2) készségesen 

(l) A hit, a remény, a szeretet természetfölötti életed 
új « képességei "· 

(2) Vö. « Ember a talpán~. 17. l. 
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befogadod Krisztust, akkor ielke, a Szentlélek 
bensőleg lassanként átformál téged. 

A szentségek, amelyeket Jézus Krisztus ala
pított, kíváltságos « helyei» az ö kegyelmével 
való találkozásnak. Ha megfosztod magad e « ta
Iálkáktól », kiteljesedésedet kockáztatod. 

Jézus Krisztus nem azt kivánja tőled, hogy 
csodáld, kövesd, mégcsak azt se, hogy légy barát
ja, rnint a földi barátok, hanem azt, hogy engedd 
magad átalakítani Benne. 

Szent Pál akkor érte el az istenivé vált ember 
teljes érettségét, arnikor azt rnondta: « Már nem 
én élek, hanem Krisztus él bennem » (l). 

Jézus Krisztus rnűve még nincs befejezve. Akkor 
lesz befejezett, 

amikor a kegyelem újra kiegyensúlyozza és 
összhangba hozza majd minden ember 
benső lényét (2), 

amikor az egész világot ura~ma alatt tartja és 
helyesen irányítja az istenivé vált ember 
szelleme és keze rnunkája, 

amikor Krisztus Titokzatos Teste eléri tel
jes érettségét, 

miután a krisztusi szeretet egyesítette az 
egész emberiséget. 

(l) Gal. 2, 20. 
(2) Vö. «Az atomizált ember, vagy az egységes ember, 

a személyiség », 29. I. 
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Ekkor valósul meg az Atya terve. Hiszen az a 
terve, hogy « Krisztusban, mint főben foglaljon 
össze mindent, ami mennyben és földön van » (l). 

Ha Jézus Krisztust választod, vegyél részt 
küldetésében. Kereszténynek lenni annyi, mint 
Krisztust követni, azaz résztvenni az Atya nagy 
tervének megvalósításában. 

Ha Krisztus éltet téged, megváltozik egész 
életed: 

igyekezeteddel, hogy « ember légy a talpa
don >>, hogy a megismerés és szeretet révén 
egyesülj az emberekkel (2) közreműködsz 
Jézus Krisztus titokzatos megtestesülésé
nek befejezésében, 

küzdelmeiddel, sokféle szenvedéseddel, ame
lyeket átérzel, elfogadsz és áldozatul fel
ajánlasz, résztveszel a megváltás nagy mű
vében, 

szereteteddel családodban, és bárminő szelle
mi, fizikai, vagy művészi munkáddal részt
veszel a teremtés befejezésében. 

~pítője vagy Krisztusban Isten országának. 

Egész életedben dolgozni fogsz kiteljesülése
den és a világ kiteljesülésén, de sem te, sem a 
világ, nem éritek el végleges teljességteket az 
időben. 

Csak az « idők végeztével» a feltámadott 
Krisztusban teljesül be minden, amikor örök sze-

(l) Et. 1, 10. 
(2) Vö. « Az ember két dimenziója •, 23. l. 
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retetben élve, a Szentháromság példájára, eggyé 
leszünk. 

Ha a földön akarnál befejezett lenni, ez csak 
önmagad korlátozását jelentené. Csak az égben 
leszel teljesen befejezett. 

De az égbe csak egyetlen út vezet: Jézus 
Krisztus. 
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MIKOR FOGADOD EL V~GRE 

öNMAGADAT? 

Sok ember bensőleg bénult, gátolt, korlátoltan és 
eredménytelenül lengeti életét, mert soha sem fogadta 
el önmagát korlátaival és képességeivel együtt. 

Az éleslátó, őszinte önbirálat, a hit szellemében tett 
hűséges felajánlás megszabadítaná az ilyen embereket 
komplexumaiktól, és lehetövé tenné, hogy végre önma
gukra találjanak. Csak ezzel a feltétellel boldogulhat
llak. Csak így szalgálhatnak másokat. 

Nem vagy egészséges, nem vagy képzett, gyön
geséged letört, csunya vagy, komoly jellemhiba 
gátol... Vagy még inkább családod, környezeted 
nem segített, a tieid nem értenek meg, csak kin
lóctsz a munkáddal, pedig többre vihetnéd ... Rövi
den: korlátozott vagy önmagadban és magad kö
rül s ez megalázó. Légy őszinte: sohasem fogadtad 
el igazán korlátaida t. Gyakran gondolod: ha egész
séges volnék, megtenném... « ha lett volna apám, 
aki megértett volna » •.. és csak hurcolod magadban 
a keserű rezignációt, amelyet gyakran irígység 
és kétségbeesés kísér. Gyakran mondogatod: 
persze, ez és ez megteheti, de én ... Ha én olyan 
intelligens, olyan képzett lennék, ha én úgy tudnék 
alkalmazkodni... ha... és hangodba bosszúság és 
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némi harag vegyül önmagaddal szemben, másokkal 
szemben, az élettel szemben. 

Amíg valóban el nem fogadod korlátaidat, addig 
semmit tartósan nem alkothatsz, hiszen azzal fe
cséreled idődet, hogy a mások kezében lévő szerszá
mokat kivánod és nem veszed észre, hogy a te ke
zedben is vannak szerszámok, mások ugyan, de 
éppoly használhatók. Ne nézd a másokét, nézd a 
sajátjaidat, vedd azokat kezedbe, dolgozz! 

Ne tagadd le korlátaidat, ez teljes csődöd lenne. 
Attól, hogy tagadod, még nem szünnek meg. Ha 
léteznek és mégis semmibe veszed, titokzatos rom· 
bolóerővé válnak, aláaknázzák életedet. Ellenke
zőleg, nézz szembe velük, ne túlozd el; de ne is 
kicsinyeid le azokat. Ha tudsz rajtuk változtatni, 
mire vársz? Nyugodtan és kitartással láss hozzá! 
Nem változtathatsz: fogadd el korlátaida t. Nem 
arról van szó, hogy fejedet lecsüggesztve « be
lenyugszo! », - emelt fővel kell IGENT mondanod. 
Ne engedd összezúzni magad, viseld el, ajánld fel 
áldozatul korlátaidat. 

Szedd össze magad! Isten lát és az ű szemé
ben nem vagy sem kisebb, sem kevésbé kedvelt, 
mint bárki más, akit irígyelsz. Add Neki gondodat, 
szenvedésedet, bánatodat ... és higgy jobban az ű 
mindenhatóságában, mint a saját erődben. 

Amilyen mértékben megállapítod, elfogadod és 
felajánlod áldozatul korlátaidat Istennek, oly mér
tékben fedezed majd fel, hogy szegénységed végte
len gazdagsággá válik. 
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Korlátaid nem csupán sorompók, hanem egyút
tal Isten jelzőkövei is utad megjelölésére. Nem 
tudsz jól beszélni? Nem annak jele ez, hogy in
kább hallgatnod kellene? Félénk vagy? Nem kell-e 
inkább elfogadnod a mások akaratát saját akara
tod érvényesítése helyett? Nem vagy észember? 
Nem vagy-e éppen valami gyakorlati munkára hi
vatott? ... stb. 

Ismerd meg, fogadd el és ajánld fel áldozatul 
korlátaidat, de képességeidet is. Mert vannak ké
pességeid. Az nem alázat, ha azt hiszed, hogy te 
vagy a legértéktelenebb, ez vagy komédia, vagy 
ostobaság (feltéve, ha nem lelki betegségről van 
szó). 

Az úr által ránkbízott adományok felismerése 
nem helytelen. A gőg ott kezdődik, ha azt hisszük, 
hogy megérdemeltük, vagy saját erőnkből szerez
tük azokat. 

Az igazán alázatos ember nem fél semmitől. 
Sem önmagától, sem képességeitől, sem korlátaitól, 
sem másoktól, sem a dolgoktól. Egyedül lstentől 
fél. 

Amikor ajándékot kapsz barátodtól, kibontod 
a csomagot, megnézed, megcsodálod, megköszönöd 
az ajándékot. Mennyei Atyánk sok ajándékkal 
halmozott el. Gyakran nem mered megnézni az 
ajándékokat, nem mersz örülni. Az erényest játszod 
és még csak udvarias sem vagy. 

Az Atya ajándékai nem személyes használa
todra valók. Másokat és űt kell velük szolgálnod. 
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Minél értékesebb, minél tehetősebb vagy, annál na
gyobb a felelősséged. Nem képességeid felismeré
sétől kell félned, hanem attól, hogy nem használod 
fel helyesen azokat. 

Fogadd el önmagadat, de fogadd el magad má
sokkal szemben is, légy hű önmagadhoz. Miért 
félsz a főnöktől, a munkásodtól, a nálad oko
sabbtól? Attól, aki jobban beszél, « jártasabb a 
dologban»? Miért befolyásol a másik? Miért vagy 
félénk? Miért van «kisebbrendűségi komplexu
rnod »? Azért, mert nem akarsz önmagad lenni a 
másik előtt, mert félsz a véleményétől. 

Ha félsz a másiktól, gondolj arra, hogy te akkor 
hatsz rá, ha hű maradsz önmagadhoz. Hiszen min
den embernek megvannak a maga korlátai a má
sikkal szemben, mert mindig csak az marad aki, és 
nem lehet a másikká. 

Ne akard a más életét élni, az nem rád van 
szabva. Az Atya kiszabta mindannyiunk életét. A 
másét élni éppoly téves dolog volna, mint bará
tunk ruháját felölteni azért, mert tökéletesen fest 
benne. 

Ne félj a más véleményétől. ű is elfogadja majd 
korlátaidat, ha te is elismered azokat. De azt nem 
fogja megbocsátani, hogy félsz, szégyenkezel, meg 
akarod téveszteni és másnak akarsz tünni, mint 
ami vagy. Mondd azt: nem tudom. Nincs erőm. 
Nem értem... l!s szalgálatot teszel a másiknak, 
mert az emberek szívesen veszik azok társasá
gát, akik elismerik korlátaikat, hogy ők is elismer
hessék a magukét. 
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Légy önmagad. A többieknek szükségük van rád 
úgy, ahogy az úr akart téged. Nincs jogod arra, 
hogy álcázd magad, hogy színészkedj, mert így 
megcsalod a többieket. Mondd magadban: valamit 
adhatok neki, mert még soha sem találkozott és 
soha többé nem fog találkozni olyannal, mint én 
vagyok, hiszen az úr kezéből kikerült « egyetlen 
példány»: egyéniség vagyok. 

Bizonyos értelemben mindannyian tökéletlenek 
vagyunk. Az összes emberek együttesen alkotják 
az emberiséget és Krisztusban a Titokzatos Testet. 
Korlátaid felhívások, hogy egyesülj másokkal a 
szeretetben. 

Egyetlen vágyad az legyen, hogy teljesen, tor
zítás nélkül olyan légy, amilyennek Isten óhajt ... 
és akkor tökéletes leszel. 

83 





TUDJ öRüLNI! 

Minden ember boldog akar lenni. Az emberiség tör
ténete a boldogság felé törekv{) emberek hosszú és szen
vedésekkel teli kalandja. De a boldogságat nem könnyű 
elérni. Amikor úgy gondoljuk: elértük, már meglátjuk 
korlátait, már meghal a kezünk között és már mds bol
dogságról álmodunk. 

Az ember zsákutcdba tévedt, vaktában keres ott, ahol 
soha nem találhat; vagy belenyugszik ebbe és elhatározza, 
hogy a perc örömeinek él, vagy bátorságát vesztve azt 
hiszi, hogy a boldogság csak délibáb. 

Pedig van igazi boldogság. Rdtaldlhatsz. 

Küzdesz, kínlódsz, verekszel, hogy elérd a 
boldogságot; futóhoz hasonlítasz, aki meg akarja 
nyerni a versenyt, anélkül, hogy ismemé a célt. 
Allj meg előbb, keresd az utadat! 

Egész lényed a boldogság felé tör. Isten ol· 
totta minden ember szívébe ezt az éhséget, ezt 
a szomjúságot. Boldogságra vagy teremtve és a 
boldogságvágy benned Isten hívása, amely az 
örökkévalóságból érkezik hozzád. Ha akarod, bol
dog leszel, mert Isten nem vet, ha nem akar 
aratni. Hallgasd Ot és mondj köszönetet. 

Van gyönyör és van öröm. A gyönyör a test 
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boldogsága, az öröm a léleké. Ne elégedj meg a 
gyönyörökkel, sohasem fognak kielégíteni. 

Szomorú vagy, amikor kínoz a gyönyöréhség 
és minél többet élvezel, annál éhesebb és annál 
szomorúbb vagy. Ha tehát kizárólag gyönyöröket 
hajszolsz, szomorúsagra ítéled önmagadat. 

A gyönyör egy pillanatig tart és vége; ezért 
amikor vele táplálkozo!, a halál íze marad ben
ned. 

Az orom lelki, nem halhat meg. Fogadd be 
és az örökkévalóság ízét őrzöd majd magadban. 

Az élet nehézségeivel, megpróbáltatásokkal, 
szenvedésekkel, a halállal szembekerülve jogod 
van sírni. De még könnyeid közepette sincs jogod 
arra, hogy megfoszd magad az örömtől. A gyö
nyör valóban nem létezhet ott, ahol szenvedés 
van, de az öröm a legnagyobb szenvedésekkel is 
párosulhat. 

A gyönyör nem rossz, ha nem kergeted cél
ként. Élvezheted a gyönyöröket, amelyekkel Isten 
megajándékoz, hogy kellemessé tegye utadat és 
előrevigyen, de ha megállsz, hogy magad keresd 
a gyönyört önmagadnak, akkor az öröm azon
nal elenyészik. 

Boldogságod útja nem személyekből, dolgokból 
indul ki, hogy hozzád vezessen. Belőled indul ki, 
hogy másokhoz vezessen. 

Szomorú vagy. Miért? Senki sem vette észre 
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munkádat, sikereidet, eröfeszítéseidet. Mondani
valód van és nem hallgatnak meg, nem szeretnek. 
Kérj bocsánatot Istentől szomorúságodért, azután 
figyelj másokra. Kérdezd öket, hallgasd meg öket, 
érdeklödj munkájuk iránt, csodáld képességeiket, 
állapítsd meg érdemeiket ... és a többiek, tudtukon 
kívül, megszabadítanak majd kínjaidtól és örö
möt szereznek neked. 

Miért nem vagy vidám ma? Nem tudod az 
okát. Ajánld fel az úrnak áldozatul fáradtságodat, 
csüggedtségedet, régi gondjaidat, ezeket az át nem 
vizsgált aktákat, amelyek a szíved mélyén po
rosodnak. :e.s azután mosolyogj rá másokra ... Mo
solyogj a feleségedre, testvéredre, szomszédodra, 
kartársadra : mosolyogj a házfelügyelő re, a keres
kedöre... mosolyogj, mosolyogj... és mosolyod 
visszacsalogatja majd az eltávolodott örömöt. 

Az öröm akkor kezdődik, amikor abbahagyod 
saját boldogságod keresését, azért hogy megkí
sérelj másokat boldoggá tenni. 

Ha szomorú vagy, állj meg és kutasd az okát, 
szíved mélyén mindig az önmagad keresésének 
nyomait fogod felfedezni. Ne nyugodj bele. Add 
Istennek, amit féltékenyen magadnak tartogattál, 
aztán feledkezz meg magadról és gondolj a leg
közelebbi felebarátodra. 

Az ember tragédiája az, hogy korlátozottak 
az eszközei és korlátlanok a vágyai. Emberileg 
nem is lehetsz teljesen boldog. Csak lsten tud 
kielégíteni. 
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A nyugtalan ember szívében a boldogságszomj 
nem egyéb, mint az Isten szomjazása. Jaj az elé
gedetteknek, akik teletömték magukat gyönyö
rökkel és elfojtották végtelen vágyaikat. Ezzel 
szemben boldogok, akik még éheznek. 

Az öröm az ajándékozás gyümölcse, de az 
ajándékozás önmegtagadást, önfeláldozást jelent. 
Igy az öröm az újra megtalált élet, amelyről már 
lemondottunk. 

Krisztusban és Krisztussal az öRöM miszté
riuma a feltámadás misztériuma. 

Hol tartasz Krisztus iránt való szeretetedben? 
örömöd akkor lesz igazán életerős, ha szoros 
kapcsolatban maradsz Krisztussal. 

lstenben csak öröm van, mert csak adás van. 
lsten az öRöM és ha átadod magad Istennek, az 
örömnek adod át magad. 
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GYöTRű GONDOK 

Az embert «gyötrik a gondok ». Mivel mérhetetlen, 
mivel végtelen, mindig van helye a gondok elraktdrozására. 
Vannak gonosz természetű gondok, ezeket ki kell küszö
bölni. Vannak valódi, nemes gondok, de az ember túl 
gyenge elviselésükhöz, és még gyengébb a megolddsukhoz. 
A gondok megölik az embert: ha élni akar és jól akar élni, 
túl kell adnia gondjain. «Valaki,. várja! 

Fáj a májad ... 
fáj a fejed, 
asztmarobamod van, 
gyomorfekélyed van, 

vagy: 

őszül a hajad, 
ráncosodik az arcod, 

vagy: 

fáradt és szomorú vagy: « Mennyi gond » -

« Tönkre vagyok téve » - « Sohase lesz 
már nyugtom ». 

És vonszolod mindig fájó és megkínzott teste
det, meggyötört szívedet, amely csak azért él, 
mert élnie kell, és nem tudja, mi az öröm és a 
béke. 

89 



Vajon főként nem azért vagy-e gondterhelt, 
agyongyötört, mert nap mint nap begyűjtöd, évek 
óta elraktározad mindazt, ami rág, mardos és 
csendben, de könyörtelenül tönkretesz? 

Nem annyira a kívülröl jövő csapások pusztíta
nak, hanem inkább mindaz a rossz, amelyet ma
gadba zársz, amely benned forrong, erjed, rothad: 
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a féltékenység mardos, amelyet őszintén be
vallasz, vagy amely ott bujkál szomorúsá
god, duzzogásod, szavaid, hallgatásod mö
gött, 

a dühöd, hogy nem csillogsz, nem vesznek 
észre, nem részesítenek előnyben, 

a félelem bizonyos személlyel, eseménnyel, 
kisértéssei szemben: félelem, hogy nem 
tetszel, hogy elrontasz, elmulasztasz vala
mit ... 

a harag és a bosszúvágy: ezt még megfizeti, 
... meghosszulom magam, majd föléje ke
rekedem; ha kezembe kaparinthatnám ! ... 

a kételkedés: ez nekem sosem fog sikerülni, 
lehetetlen, túl nehéz számomra, nem fog 
megérteni, 

a múlt siratása: ha tudtam volna, ha újra 
kezdhetném, soha nem fogok megvigaszta
lódni, 

... a hazugságok, haragok, neheztelések, ne· 
gatív kritikák, rágalom, gyalázkodás, irigy
kedés és egyebek: a rossz, amelyet elhin
tesz minden nap szavaidban, mosolyodban, 
sóhajaidban, vállrándításaidban, vagy ra
vasz fondorlataidban. A rossz, amely ben
ned forrong és kiárad belőled, de téged 



sebez meg elsősorban, mielőtt még másokat 
megsebezne. 

Szíved tág, de túlzsúfolt, mint egy rendetlen 
padlás. Letünt nemzedékek hagyták ott elavult 
holmijukat, (mint ahogy rád hagyták szép buto
raikat is), és te is csak haszontalan szemetet hal
mozol fel ott. Kedvenc tárgyaidat is odarakod, 
amelyeket egyszer majd újból használni akarsz, 
de egyelőre elrejted őket: egy egészségtelen ál
modozásnak, egy olvasmánynak, egy tekintetnek 
az emlékét, egy szenvedélynek az ízét, a bosszú 
kielégültségét, egy ragyogó siker gőgös gyönyörét... 
Nem jársz-e gyakran körbe emlékeid padlásán, 
hogy megtaláld azt, amit el kellett volna hajíta
nod? 

Vannak gondok és van rossz, amelyet meg
figyelsz magadban, látsz, érintesz, megnevezeL 

Van olyan gond is, amely el van ásva, eltünt a 
szemeid elől. ~s végül van olyan is, amelyet láb
bal tiportál, hogy elfelejtsd, s amely örökre ha
lottnak tűnik. 

De tévedsz. Mindaz, ami benned van, élő. ~I. 

amikor rá gondolsz és él, amikor nem gondolsz 
rá, él nappal és él éjjel, amikor alszol. ~s minden 
benned élő rossz- neked rossz! 

Ez lehetetlen! Az a régi gyűlölség, megbántott 
érzékenységem: megnemértés, megvetés, elhagya
tottság, lenézés; az a kudarc ügyeimben, kapcsola
taimban, otthonomban; az a megpróbáltatás, hiba ... 
az már a múlté, el van temetve, ne térjünk rá 
vissza többé! De bizony él az, vagy ha halott 
lenne is, teteme megmaradt és hullaszagot áraszt 
benned. 
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Szekrényedben a döglött egér nem mérgez töb
bé, ... ha kidobod. 

Motorod gumikerekében a szeg nem lyukasztja 
ki belső gumidat, ... ha kihúzod. 

Tegnapi és tegnapelötti gondjaid gyűjteménye, 
kis és nagy, valódi és áigondjaid nem mérgeznek 
többé, ha túladsz rajtuk. 

Vannak hamis gondok, melyekkel nem büszkél
kedhetsz, amelyeket határozottan el kell vetned, 
amelyekért bocsánatot kell kérned: de vannak 
valódi gondok, a mindennapi kenyér gondja, a 
jövő gondja, a nevelés gondja, a megszerzendő 

jog és béke gondja, az emberszeretet és a világ 
megmentésének a gondja. Ez a számtalan gond 
apránkint, napról napra ezernyi kérdéssel kínoz, 
szorongat minden percben, minden találkozásnál, 
mozdulatnál; legalább ezeket a gondokat el 
kell-e fogadni, el kell-e viselni? 

Nem, túl gyenge vagy. Add át gondjaidat! 
De hát akkor én nem teszek semmit. 
Dehogynem, odaadod őket. 
Ez túl könnyű volna. 

Nem, nagyon is nehéz igazi gyermeknek lenni, 
semmit meg nem tartani magunknak, mindig 
mindent odaadni- még az örömeinket is
a Másiknak, hogy az viselje; nagyon nehéz 
mindig Mellette menni, mindig kézenfogva, 
kicsivé, olyan egyszerűvé, olyan alázatossá 
válni, hogy végűl is engedjük, hogy ű 

vezessen bennünket. 

Szegény « öregem », mikor fogod megérteni, 
hogy SEMMIT sem tudsz NÉLKüLE elviselni, 
még önmagadat sem? 
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A GONDTALAN EMBER 

Ha nem akarjuk idő előtt « elkoptatni" magunkat, 
gondtalanul kell élnünk. De az élet nehézségei ostromolnak, 
kívülről ránk támadnak és megingatnak bennünket; belénk 
hatolnak, mardossák szívünket, lelkünket. Hosszabb ideig 
nem tudunk ellenállni és legyőzni az akadályokat, ha 
nem értjük a módját, hogy közvetlenül és őszintén átadjuk 
minden nehézségünket az Urnak. Az önátadás hosszú 
gyakorlatára van szükségünk, hogy életünk minden lépé
sénél kicserélhessük emberi tehetetlenségünket az isteni 
rr.indenhatósággal. E lemondás biztos gyümölcse a béke, 
és életünk sikere Istenben. 

A szennyes fehérnemüt nem rakjuk a tisztával 
egy halomba. 

Nem teszünk rohadt gyümölcsöt a friss gyü
mölcs közé. 

Ha békében akarsz élni, ha mindig tisztán és 
erősen akarsz élni, sohase őrizz meg magadban 
egyetlen gondot sem, a múlt, a jelen vagy a jövő 
gondjait, mert ami el van zárva, az erjed. 

Nem arról van szó, hogy mindent megtégy 
gondjaid elfeledésére, eltaposására, letagadására. 
Ha szét is zúzod a gondodat, talán egy kis ideig 
nem mozdul, de aztán egyszerre csak újraéled, 
hiszen nem halt meg. Éppen ellenkezőleg, nézz 
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szembe gondoddal, keresd eredetét, létezésének 
okait, de óvakodj attól, hogy kettesben maradj 
vele és még inkább attól, hogy harcolj ellene. Ra
gadd meg és add oda az úrnak! 

Nem szabadulsz meg tőle egyik napról a má
sikra. Hűségesen meg kell vizsgálnod átadásod 
őszinteségét és meg kell újítanod azt, amíg csak 
tökéletes nem lesz. De ha elhatározod, hogy egy 
percig sem tartogatsz magadban egyetlen gondot 
sem, hogy rögtön ''kiöntöd szivedet » lsten előtt, 
akkor szabad és erős leszel az úr végtelen erejétől. 

A múlt kínoz? Ez vagy az a hiba? Miért? Már 
nincs hatalmadban. Lelkiismeretfurdalásod hamis, 
bosszúság, sértett hiúság és gőg rejtőzik mögötte. 
Csak a szeretet diktálta megbánásnak van helye, 
de a szeretet, miután a megbocsátásból táplál
kozott, előre tekint. 

Odaadtad a hibádat, add oda a lelkiismeretfur
dalásaidat is, sőt a megbánásodat is ... hiszen béní
tólag hatnak rád. 

A jövő foglalkoztat? Félsz a holnaptól, bizo
nyos találkozástól, munkától, kisértéstőL Miért? 
A jövő még nincs hatalmadban, ne gyötörd magad 
előre. Add Istennek a jövőt egészében és részle
teiben, és éld a jelen pillanatot. 

A jelen nyugtalanít? Az akadályok ijesztenek? 
Pedig azok önmagukban véve még nem veszélyesek. 
Minden azon múlik, hogyan viszanyulsz hozzájuk. 

Egy fal előtt állsz, miért mennél neki? Nézd 
meg nyugodtan, mérlegelj. Szilárd, túl magas, és 
áthághatatlan. Fogadd el! Ajánld fel áldozatul az 
akadályt Istennek, ajánld fel csalódásodat is és ... 
indulj neki egy másik úton. 
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Vannak, akik túlterhelik kocsijukat, meglas
sítják haladásukat, idő előtt elkoptatják a motort, 
tönkreteszik a karosszériát. :e.s te? Napi terhedet 
hordozni tudod, az úr megadja ezt a kegyelmet, 
de büntetlenül nem teheted hozzá a tegnap és a 
holnap terhét. A túlterheléshez nem kapsz kegyel
met ... 

Lehet, hogy ez alkalommal nincs más út. El 
kell fogadnod a nehézséget: lehet az egy betegség, 
egy hiba, egy látogatás, egy munka ... a hajszás hó
vége, gyermekneveléssel járó gond, egy elvégzendő 
művelet, egy meghozandó határozat ... Ne menj bele 
azonnal a küzdelembe, ragadd meg az akadályt és 
add az Vrnak teljesen és tökéletesen a gonddal 
együtt, melyet okoz: sikerül-e, hogyan úszom ezt 
meg? milyen megoldást keressek?; félénkségeddel, 
vagy félelmeddel, vagy haragoddal együtt; mega
láztatásoddal együtt; környezeted reagálásával 
együtt, hogy t.i. mit mondanak, mit fognak mon
dani; adj oda mindent, hűen és következetesen. :e.s 
egy perc múlva, ha rögtön kell cselekedned - egy 
nap, egy hét múlva, ha van rá idő -, dönts és 
cselekedj Istennel. :e.szreveszed majd, hogy a ne
hézség egyszerűbb, mint gondoltad, az akadály nem 
legyőzhetetlen, mert Isten éleslátó és erős, sokkal 
éleslátóbb és erősebb, mint te! 

Azt mondod Istennek, hogy bízol Benne és ép
pen az ellenkezőjét bizonyítod, amikor gondokkal 
gyötröd magad. 

Ha az ember bensőleg gyakran szerencsétlen, 
ha kudarcba fullad az élete, ez azért történik, mer"t 
a maga módján, merőben emberi módon akar élni, 
pusztán a saját erejére támaszkodva. Mihelyt Isten 
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kezébe adja magát, Isten lát munkához helyette: 
boldogulása (nem feltétlenül «emberi» boldogu
lás) bizonyos és teljes. A gyermek, aki túl sokat 
akar vinni, elfárad, elesik, megüti magát. Ha 
elfogadod azt, hogy gyermek vagy, terhedet az 
Atya viszi, sőt még téged is karjára vesz. 

Az úr nem veszi át erőszakkal gondjaid terhét, 
építő szerszámaidat, harci eszközeidet, elvégzendő 
munkádat. 

ű jelen van egész életedben, de tartózkodóan 
várja, hogy te magad add oda gondodat, magad 
bízz rá egy feladatot. Miért tartanál meg annyi 
munkát magadnak? Miért harcolnál kérve a <<se
gítségét »?Miért nem adsz át neki MINDENT, hogy 
hordozza, MINDENT, hogy cselekedjen? Szívedet 
és kezedet is, hogy ű maga használja azokat? 

Haldoklása közben Krisztus azt mondta az Atyá
nak a Kálvária hegyén: «Kezedbe ajánlom lel
kemet » ; a világ minden bűnével, szenvedésével, 
gondjával terhes lelkét; három nappal ezután az 
Atya egészen új, dicsőséges és fényes életet adott 
Neki vissza... a Húsvétot! 

Minden este halj meg aggodalmaid, valódi és 
vélt gondjaid számára. Alázatosan helyezz mindent 
az Atya kezébe, hogy reggelenkint minden nyugta
lanságtól mentesen, megújultan, tisztán ébredhess 
fel és nézhess szembe a rád váró élettel. « Ke
zedbe ajánlom lelkemet Uram, hűséges Istenem, 
rr'egszabadítasz engemet ». (l) << Mihelyt lefekszem, 
békén alszom el, mivel Te Uram, egyesegyedűl, 
biztonságban megőrizel ». (2) 
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(l) 30 zsoltár. 
(2) 4. zsoltár. 



Ha szabad akarsz lenni, 

fiatal, 
vidám, 
békés, 
erős és győzedelmes, 

minden nap, minden percben: « Az úrra vessed 
gondodat és ű megtámogat » (l). 

(l) 54. zsoltár. 
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Ll!. GY SZABAD! 

Mikor leszek már végre szabad! - sóhajtozik az ifjú. 
Kenyeret és szabadságot adjatok, követeli a proletár; és 
hogy megszerezze és megvédje ezt a szabadságát, kész 
verekedni, sőt életét adni érte. Amikor valakit büntetni 
akarnak, elveszik a szabadságát. De sokak számára a 
szabadság nem egyéb, mint a minden kényszertől való 
megszabadulás, az a lehetc5ség, hogy bármit, bárhol, bár
mikor megtehetnek. Ez azonban a valódi lelki szabadság 
karikatúrái a. 

A valódi szabadság feltétele - minden fizikai kényszer
től való mentességen túlmen6en - az önmagunktól való 
teljes elszakadás egy felsőbbrendű cél érdekében. Magunk
nak kell megszereznünk a szabadságunkat. 

Az emberi szabadság mindig korlátozott, csak a ter
mészetfölötti síkon bontakozhat ki teljesen. Egyedül Isten 
teljesen szabad. A földön az a legszabadabb ember, aki 
a legjobban közeledik Istenhez, aki a legjobbtm egyesül 
vele, aki a legszentebb. 

A szabadság Isten legszebb ajándéka az ember 
számára, az az ajándék, amely neki a legtöbbe ke
rült: Fia szenvedésébe és halálába. 

Isten szeretetből és a szeretetért akarja az 
embert valóban szabadnak látni. 

Az emberek többsége szabadnak hiszi magát, 
amikor azt mondhatja: «azt teszem, amit aka
rok»; azaz: 
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nincs bilincsbe verve a kezem, nem tart vissza 
semmi fizikai kényszer; 

kielégíthetern minden vágyamat, ösztönömet, 
senki és semmi nem akadályozhat meg eb
ben. 

Ez a « szabadság » a vadon élő állat szabadsá
ga, de nem az emberé és még kevésbé Isten gyer
mekéé. 

Még ha teljesen bénultan fekszel is az ágyban, 
ha fogoly vagy is egy börtöncella mélyén, még 

akkor is szabad maradhatsz, ha akarod, mert 
emberi szabadságod nem a tested, hanem a szelle
med síkján helyezkedik el. 

Kivéve az önkivületi állapotot - bár ebben 
cselekedeteid már nem emberi cselekedetek -
nem veheti el senki és semmi sem szabadságodat, 
mert senki és semmi sem börtönözheti be szelle
medet. 

Te magad és egyedül csak te korlátozad -
mások bűnrészességével - szabadságodat. Ha sza
bad akarsz lenni, önmagad ellen kell küzdened, 
ki kell harcolnod szabadságodat. 

Ha azt mondod: 
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ez nem az én hibám, ilyen a vérmérsékletem! 
nem tudok lemondani róla! 
nincs igazam, de nem tágítok! 
nem tudok dolgozni, egész idő alatt álmo

dozom. Nem birkózom meg vele. 
miért gondolkozom így? Mindenki ezt mond

ja! 
azt ott látni se bírarn! 
nem akartam megtenni: hiába álltam ellen! ... 



akkor nem vagy szabad, rabszolga vagy. önma
gad, múltad, környezeted, a dolgok stb. rabszol
gája. 

Addig nem vagy szabad, emberileg szabad, míg 
meg nem teremtetted magadban az embert a tal
pdn, aki testét, érzékeit, képzeletét alárendeli szel
lemének (l). 

A bárka nem siklik tova a vizen, ha csak egy 
szál kötél rögzíti is a parthoz. 

A lehorgonyzott léghajó nem repülhet, amíg 
összes köteleit el nem oldjuk. 

Amíg csak egyetlen dologhoz vagy egyetlen sze
mélyhez is ragaszkodsz ellenőrzés nélkül, - addig 
nem leszel « szabad ». 

Nem a dolgok ragaszkodnak hozzád, te ra
gaszkodsz a dolgokhoz. Rabszolgaként szalgálta
tod ki magad nekik. 

Minél több lesz: 
játékszered a ládában, 
« ügyed » az irodában, 
fehérnemüd a szekrényben, 
lemezed a lemeztartóban, 
<< lovad » a motorodban, 
pénzed az erszényedben, 

annál nehezebben tudsz szabad lenni, mert annál 
több alkalmad lesz a « megkötöttségre ». 

Elszakadni e kötelékektől annyi, mint szabaddá 
tenni magad. 

A szabadság nem közömbösség. Normális az, 

(l) Vö. "Ember a talpán», 17. I. 
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hogy élvezel, érzel, tapasztalsz, örülsz az embe
rekkel és a dolgokkal kapcsolatban, de fontos, 
hogy a vonzalmak, örömök, szenvedések ne zavar
ják meg értelmedet az út megválasztásában, ne 
kényszerítsék akaratodat az elhatározásban. 

Mit érnek gyors lábaid, ha nem tudod irányíta
ni lépteidet? 

Mit ér az épitőanyag, ha nem tudod milyen 
házat építs? 

Mit ér érzelmi gazdagságod, ha nem tudod ki
nek add? 

Mit érnek győzelmeid örökölt tulajdonságaid 
fölött, öntudatlan és tudattalan világod, szo
kásaid, belső és külső kényszereid fölött? 
Mit ér önuralmad, készenléted, teljes sza
badságod, ha nem tudod, hogy használd fel 
ezt az elért szabadságot? 

Ha szabad vagy, de akármire, ez nem igazi sza
badság; határozatlanságra, állhataHanságra és ag
gályoskodásra vagy ítélve. 

Az igazi szabadság lehetőség arra, hogy ura lé
vén önmagadnak. mindig tévedés és hiba nélkül 
a Jó utat válaszd és kövesd. 

Ha igazán szabad akarsz lenni, meg kell ismer
ned az Atya tervét a világgal, fel kell ismerned 
végtelen vágyát utánad. Azután összeszedetten és 
felkészülten, elszántan és szabadon csatlakozz 
hozzá a szeretet « igen »-jével. Ez az " igen » Jézus 
Krisztussal jegyez el téged. 

Az ösztönös akaratot követni: az állat " sza
badsága». 
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Ha érzékeid, képzeleted, szellemed, gőgöd, ön
zésed akaratát követed, szabadságod a bűn 
által korlátozott és megsebzett ember sza
badsága. 

Ha Isten akaratát követed, ez az istenivé vált 
ember szabadsága, Isten gyermekeinek a sza
badsága. 

Szabadságod minősége attól az akarattól függ, 
amelyhez csatlakoztáL 

Annyiban vagy szabad, amennyiben képes vagy 
az Atya akaratához ragaszkodni. 

A szabadság karikatúrái t: a teljes független
séget, az ösztönök, vágyak, szeszélyek kielégíté-
5ének lehetőségét az engedelmesség korlátozza. 

Az igazi szabadság az Isten akaratának való 
engedelmességben bontakozik ki. Isten akaratát 
pedig az Egyház. fölötteseink, a mindennapi kö
telességek és események közvetítik számunkra. 

A valódi engedelmesség feltételezi az igazi sza
badságot, de az igazi szabadság az engedelmesség
ből táplálkozik. 

Ha valóban szabad vagy Krisztusban, semmi 
sem képes megállítani, mert az igazi szabadság 
lehetövé teszi számodra, hogy alávesd magad a 
jogos kényszernek, de azt is, hogy a jogtalan kény
szert és az elkerülhetetlen akadályokat úgy ala
kítsd át, hogy megannyi eszközzé váljanak CÉLOD 
elérésében. 

Jézus Krisztus, engedelmes lévén haláláig, 
megszerezte számodra az igazi szabadságot. 
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Ha meghalsz Vele a bűn számára, felszabadí
tod magad a rabszolgaság alól és feltámadsz Vele 
a szabad életre. 

A keresztségben elnyerted a szabadság csíráját. 
A bűnbánat szentségében, amely újból a ke

resztség kegyelmében részesít, megint megtalálod 
a szabadságot. 

Ahányszor lemondasz a bűnről, ahányszor elsza
kítod « kötelékeidet » azért, hogy Jézus Krisztus
sal egyesülj, mindannyiszor az igazi szabadságot 
szerzed meg magadnak. 

Véglegesen szabaddá majd akkor leszel, amikor 
a szeretetben végleg összeforrasz SzabadítóddaL 
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SZÉPSÉGAPOLAS 

Hány férfi és nő főgondja a szépség! Hogy gondot 
fordítanak rá, az helyén való; de hogy megszállottjai 
legyenek, az már beteges tünet. Es főként súlyosa11 
tévednek a test szépséggondozásának természetét illetően. 
Mindaz a törekvés, amivel kivülről igyekeznek hang
súlyozni, javítani, növeini testüknek s főleg arcuknak 
harmóniáját és bájál, csak nagyon korlátozott eredménnyel 
jár. A valódi szépség a bensőből fakad, a szellemből ered 
és az lstennel áthatott lélek sugárzásával bontakozik ki. 
Ez a szépség gyakorol vonzó és legyügöző hatást a szem
lélőre. 

Milyen ajakrúzst használsz? Mivel mosod a 
hajadat? Ollóval vagy késsel vágatod sziveseb
ben? Fogytál? Javul az alakod? Melyik szín áll 
a legjobban neked? ... 

Jogod van ilyen kérdéseket teHenni magadnak 
anélkül hogy állandóan ezzel foglalkoznál, de ha 
igazán szép akarsz lenni, akkor máshol, haté
konyabb módszerek után kutass. 

Jó, ha vannak szép tányéraid. De mit ér a 
tányér, ha nincs benne semmi? 

Jó, ha van egy szép képkereted. De mit ér a 
keret, ha nincs benne festmény? 

Jó, ha van pompás csillárod. De mit ér a csil
lár, ha nincs bekötve az áram? 
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Ha Isten harmónikus testet, csinos arcot adott, 
köszönd meg. De mit ér a tested, ha a lélek nem 
él benne? 

Tested a házad: tulajdonosa vagy, de felelős 

vagy érte Isten előtt. Ne elégedj meg azzal, hogy 
külsőleg bevakolod; ápold a bensőt, mert az úr 
tekintete behatol a homlokzat mögé. 

Tedd meg azt, amit tested tisztasága, szépsége 
megkíván, de azért tedd ezt, hogy kellemes lát
\ányt nyújts a többieknek, hogy a békés erő biz
tonságát, az üdeség báját sugározd feléjük. 

Minél szebb az út, annál nagyobb a kísértés, 
hogy letelepedjünk és élvezzük a vidék szépségét, 
megfeledkezve utunk céljáról. 

A test szépsége út, amely a lélek szépségéhez 
vezet, a lélek szépsége pedig Istenhez. Ne állj 
meg útközben, mert a lényegest mulasztod el. 

A szines diapozitív levetítve gyönyörű, mert 
áthatja a fény; papirra másolva kiábrándító, mert 
élettelenné válik. 

Igy a szépség is az anyagat átható szellem 
erejével mérhető. Minél mélyebben fogadja be az 
anyag, annál sugárzóbbá válik. 

Azt mondod: a keze 
erőszakos, 

fösvény, 
művészi, túlérzékeny emberre vall; 

arca pedig 
durva emberre, 
becsületes vagy hamis emberre; 
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tekintete nyílt vagy zárkózott, gyűlölködő 

vagy jóságot sugárzó ... 

:€s igazad van: a test, a kéz, az arc a szellern 
tükre, annak, aki olvasni tud belőle, a lélek élet
hű képét adja (l). 

Senki sem vonhatja ki magát gondolatainak, 
érzelmeinek, egész belső életének sajátos for
máló hatása alól, rnert a lélek az alakítója az 
emberi összetételnek, úgy alakítja a testet, aho
gyan a rnűvész géniusza ihleti a rnűvet, és irányít
ja a rnűvész ujjait. 

Akár akarod, akár nem, lelked arcát hordozod. 

Az égben megdicsőült testünk leplezetlenül 
rnutatja majd lelkünk szépségét. 

A gyermek üdesége rnindig vonzó, akár rongy, 
akár csipke takarja is, de ez természetes szépség, 
a romlatlan lélek szépsége. 

Az aggastyán szépsége rnindig rnegkapó és 
megnyugtató, rnert az valójában a hervadt testen 
í:ítsugárzó lélek szépsége. 

Ha az « ernberállat " szépségét, a külső testi 
szépséget ápolod csak magadban, szépséged kor
látozott és fájdalmasan rnulandó l~sz. Ha a lelkedet 
gazdagítod, szépíted, emberi szépséged a végtelen
ségig bontakozhat ki. 

(l) c Alakunkat fiziológiai szokásaink hozzák létre, sőt 
szokásos gondolataink is... Az arc, a száj, a pofák, a 
szemhéjak alakját, meg az arcvonalakat azoknak a lapos 
izmoknak az állapota határozza meg, amelyek a bőr alatti 
zsírszövetekben mozognak. Ezen izmok állapota pedig 
lelkünk állapotától függ... Anélkül, hogy tudnánk róla, 
arcunk fokozatosan alkalmazkodik a tudatállapotunkhoz. 
A kor előrehaladtával mindinkább kiülnek rá az érzések 
és az egész lény vágyai ». (Dr. Alexis Carrel: Az ismeretlen 
ember, 71. 1.). 

107 



A szép gyümölcs bensejében élő féreg egyszer
csak átfúrja a héjat és a rothadás belűlről kifelé 
terjed. 

Ha szívedbe befészkeli magát a gonosz, egész 
testedet elborítja majd és kiütközik az arcodon. 

Vannak «állati szépségek >>, felkeltik a test 
éhségét, saját szintjükre süllyesztik és végül a 
kétségbeesésbe, kielégületlenségbe taszítják bámu
lóikat. 

Vannak «ördögi szépségek », csábítanak, fog
lyul ejtenek és háborúságot idéznek fel. 

Vannak « krisztusi szépségek », megnyugtat
nak, a tisztaság vágyát keltik fel és szelíden Isten 
útjára vezetnek. 

A legteljesebb szépség akkor bontakozik ki, ha 
a kegyelem akadálytalanul átjárja az emberi ter
mészetet. 

Képzeld el Foucauld atya tekintetét bármely 
arcon, még ha torz volna is az, valódi szépséggel 
önti el. 

Istenkülönös kegyelme megengedi olykor, hogy 
a szentek saját testükön Krisztus vonásait hor
dozzák, de az nem csak a szentek előjoga, hogy 
Krisztust sugározzák. 

Ha Krisztusból élsz, 
tekinteted Krisztus tekintete, 
mosolyod Krisztus mosolya, 
arcod Krisztus arca lesz. 

Hogy szép lehess, állj meg: 
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öt percre a lelked előtt, 
tizenöt percre az lsten előtt ... 



NE TERHELD TúL MAGAD! 

A modern világ egyik nagy rákfenéje a hajszoltság. 
Az embernek túl sok a tennivalója és mindent szeretne 
megtenni. Minthogy nincs ideje, siet, rohan, idegileg ki
merül, túlérzékeny lesz, vagy csüggedés be esik. Végül is 
elviselhetetlenné válik, elfárad, megröviditi életét, nem 
azt teszi, amit tenni szeretne és csak félig teszi azt, amit 
tesz.. Ez súlyos baj. Orvosoini kell. Némi önuralommal, 
szervezéssel, életünket a hit szemével vizsgálva, célt ér
hetünk. 

Túl vagyok terhelve! ... 
Sose mondd. 
Ne engedd, hogy mások mondják. 
Sose gondold, 
mert még elhiszed és az veszélyes lenne. 

A nagy emberek tizszer annyi munkát végez
nek, mint mi, tizszer kevesebb idő alatt. Miért? 
Jó szervezők: biztosítják, megvédik, s ha kell 
visszaszerzik nyugalmukat - és teljesen felada
tuknak szentelik mindig magukat. 

Ne írd: nincs egy percern a magam számára, 
csak egyetlen szót írhatok neked ... szerettem vol
na... stb. Ird le mindjárt a szükséges szavakat 
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egészen egyszerűen, időt nyersz és véded a nyu
galmadat. 

Ne mondd a látogatónak: « Csak egy percern 
van számodra, nem is ültetlek le... stb. » és ne 
tartsd vissza azután negyedórára, miközben mást 
csinálsz. ültesd le, foglalkozz vele tíz percig nyu
godtan, azt a benyomást keltve benne, hogy az 
egész napod az övé. 

Egy találkozóra hívnak? Ne kezd azzal, hogy 
tiltakozol: « Lehetetlen, foglalt vagyok ... » mivel 
végül úgyis megadsz egy időpontot. Mondd mo
solyogva: « Igen, nagyon szivesen », és jelöld meg 
a legelső szabad időpontot, még akkor is, ha az 
távoli. 

Ha gyakran mondják: « Nem mertem önt za
varni azon a napon, oly elfoglaltnak látszott », ez 
komoly dolog, mert sokan mások jöttek, elmentek, 
és soha nem merték ezt neked megmondani. Pe
dig aznap talán nagyon is szükségük volt rád. 

Túlterhelt embernek senki sem tárja fel szívét, 
hiszen kitalálják, hogy nincs helye, hogy befo
gadjon: el van árasztva munkával! 

Ha testvérként akarsz élni, tartsd szabadon a 
bejáratot és egy vagy két szobát, hogy befogad 
hasd az utasokat. 

Sok idő áll rendelkezésedre, de azzal töltöd, 
hogy elfecséreled idődet. 

Azzal, hogy több dolgot végzel egyszerre, soha 
sem fogsz időt nyerni. Az asztalnál, amikor töl-
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tesz, egyenként és egymásután megtöltesz minden
egyes poharat. Az életben is meg kell tölteni sor
jában minden percet, mert különben egyes pil
lanatok túl zsúfoltak lesznek, mások pedig üresek 
maradnak. 

Ismételd szüntelenül: ebben a percben 
csak egy személlyel kell foglalkoznom, azzal, 

akit fogadok, 
csak egy levelet kell irnom, amelyet éppen 

irok, 
csak egy dolgot kell elvégeznem, amelyet épp 

végzek, és így sokkal gyorsabban, sokkal jobban 
és jóval kevesebb fáradsággal fogsz cselekedni. 

Az alvás, a kikapcsolódás nem időveszteség, az 
időnyerés. Mindenkinek különböző az igénye. 
Ismerned kell magadat, hogy megadd magadnak 
pontosan azt, ami szükséges egyensúlyod, nyugal
mad megőrzéséhez. 

Ne egyél túl keveset, még legyengülhetnéL 
Ne egyél a kelleténél többet, inyenccé válhatsz. 
E.s ha mégis sürgős a munkád? Ajánld fel ál-

modat, pihenésedet az úrnak, és· légy nyugodt, 
nem vesztegeted idődet. 

Az idő Isten szép ajándéka. Pontos számadást 
kér majd tőlünk róla. De ne nyugtalankodj, Isten 
nem rossz Atya, nem ad munkát anélkül, hogy 
eszközöket ne adna megvalósításához. Mindig van 
időnk, hogy megtegyük azt, amit Isten reánk bíz. 

Ha nincs időd mindent elvégezni, állj meg 
néhány percre és imádkozz. Aztán állapítsct meg 
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lsten szine előtt napi időbeosztásodat. Amit be
csületesen nem tudsz elvégezni, azt hagyd, még 
akkor is, ha az emberek sürgetnek és nem értenek 
meg, mert lsten nem parancsolja, hogy megtedd. 
J gy tehát soha sincs túl sok elvégzendő munkád. 

Amikor rájöttél, mi az, amit Isten kíván tőled, 
tégy félre mindent, és szenteld magadat egészen 
annak a feladatnak. Isten vár téged itt, ebben a 
percben, ezen a helyen és seizol másutt (l). 

(l) Vö. « Légy összeszedett! », 123. l. és " :e.Jd a magad 
életét "• 133. l. 
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TUDJ MEGALLNI! 

A ma embere egyhamar összeroppan, mert nincs meg
állása, vagy mert nem tud időt szakítani arra, hogy 
megpihenjen, hogy megvizsgálja és megismerje magát. 
Mivel sohasem tette ezt, már nem is mer összeszedett 
lenni, mert hirtelen olyan felelősségekkel találná magát 
szemben, amelyektől fél. A hajsza azt a látszatot kelti 
benne, hogy él. A valóságban azonban elkábítja magát, 
menekül önmaga elől és ösztönös életre ítéli önmagát. Már 
nem ember többé, hanem állat. Mihelyt kész arra, hogy 
megálljon, ez az első ténykedése, amellyel lehetövé teszi, 
1wgy ismét ura legyen önmagának. 

Ha kocsidat állandóan « hajszalod », kirnedted 
a motort. 

Ha szüntelenül « roskadsz a teher alatt », idő 

előtt elkaptatod testedet-lelkedet. 

Ha rohansz, senkivel sem fogsz már találkozni, 
és ami még súlyosabb, nem fogsz találkozni ön
magaddal sem. 

Ha meg akarod ismerni legbensőbb valódat, 
meg kell állnod. 

Ha állva eszel, rosszul emésztesz. űlj le! 
Ha futva gondolkodol, rosszul gondolkodol. 

ülj le! 
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Ne várd, hogy lsten állítson meg, azért, hogy 
öntudatra ébresszen. Túl késő lesz, nem fogsz tud
ni már érdemeket szerezni. 

A felügyelő tanár, akit tanítványai ostromol
nak, szeretne elmenekülni az osztályból. 

A háziasszony, aki « mindent futni hagyott ''• 
megundorodik az otthonátóL 

Az ember, aki már nem ura önmagának, «el
hagyja magát », elhalad saját ajtaja előtt anélkül, 
hogy valaha is be merne lépni önmagához. 

Ha késel a házbérfizetéssel, nem óhajtasz a 
háztulajdonossal találkozni. 

Ha hanyagságból nagyon régóta nem láttad 
barátodat, zavarban vagy és elkerülöd őt. 

Ha félsz a megállástól, ez azért van, mert félsz 
az önmagaddal való találkozástól; és azért félsz, 
mert már nem ismered önmagadat és félsz a 
saját szemrehányásaidtól, követeléseidtőL 

Nincs időd szünetet tartani? Csak valld be: 
vannak ki nem töltött percek tevékenységed kö
zepette. Ne igyekezz ezeket zajjal kitölteni: ujság
olvasással, társalgással, látogatássaL 

Amikor a fodrásznál várakozol, ne vesd rá 
magad egy képes folyóiratra. Várj nyugodtan. 

A troliban vagy, szarongat a tömeg, ringat a 
személytelen zaj. Hagyd abba az álmodozást. 

Nem kész az ebéd, ne rohanj el «egy percre», 
hogy találkozz egy kartársaddaL Maradj! ... 

Van néhány csendes perced, ne tégy fel lemezt. 
Maradj csendben!. .. 

Az úszó azért emeli fel a fejét, hogy « levegőt 
szippantson ». 
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Az autós azért áll meg a benzinkútnál, hogy 
« tankoljon ». 

Ha megállapodsz, tedd azért, hogy számot vess 
önmagaddal, összeszedd minden erődet, rendezd 
és irányítsd képességeidet (1). Csak így tudod 
majd teljes bevetéssei feladatodat elvégezni. 

Ha hajlandó vagy megállni, ez azt jelenti, hogy 
kész vagy az önvizsgálatra, ha hajlandó vagy az 
önvizsgálatra, ez már kötelezettségvállalás: annyit 
jelent, hogy engeded behatolni a szellemet há
zad belsejébe. 

Csak Isten világosságánál fogod teljesen felis
merni és megérteni önmagadat. 

Hatékonyan csak lsten müködésével egyesülve 
cselekedhetsz. 

Ha önmagadnak adsz találkát, találkozz ugyan
akkor az úrral is. 

Napjaid folyamán ragadj meg minden kínál
kozó alkalmat, hogy összeszedd magad és egye
sülj Istennel: 

amikor az autóbuszt várod, 
míg a motorodat beindítod, 
a 3 perces tojásfőzés idejét, 
a tejforralást, 
amíg a csecsemő üvege !ehül, 
ha foglalt a telefon, 
ha « tilos » a jelzés az útkereszteződésben ... 

Ne « üsd agyon az időt » bármily rövid legyen 
is az, hiszen az gondviselésszerű; az úr van jelen 
benne, ö szólít gondolkodásra, elhatározásra, hogy 
emberibb emberré válj. 

(l) Vö. «Az atomizált ember ... •, 29. l. 
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GONDOLKODJ J!S DöNTS, 
EZ TESZ EMBERR:~!! 

Fontos, hogy az ember megálljon, de az is, hogy jól 
11asználja fel ezt a szünetet; gondolkodnia, döntenie kell. 

A modern, agyonhajszolt, felszínessé vált ember egyre 
személytelenebbé válik. Gépiesség helyettesíti nála a szabad 
elhatározást. Gondolkodás nélkül aláveti magát, mert ez 
nem kerül erőfeszítésébe. Segíteni kell az embert önmaga 
átnevelésében, felelősségtudatra ébresztve. Teljesen kell 
élnie életét, mivel ember, de erre csak akkor lesz képes, 
ha nemcsak megáll11i, de gondolkodni, ítélni és dönteni 
is tud. 

A keresztény nem elégedhet meg azzal, hogy tisztán 
és egyszerűen emberként éljen; a hit fényénél kell életét 
megvizsgálnia, ítélnie s angazsmánt vállalnia. Ezt a ma
gatartást tárgyaljuk « A mirzdennapi események valóságos 
távlatai », « Az élet felülvizsgálása » c. fejezetekben. Azért 
tárgyaljuk külön az emberi és a keresztényi magatartást, 
hogy ezzel még világosabban rámutassu11k pusztán ter
mészetes síkon is a gondolkodás, elhatározás szükségességé
re. Talán nem kell har1gsúlyozni, hogy a keresztény számára 
nincs két különválasztható magatartás, nincsenek pusztán 
emberként és pusztán keresztényként átélt percek. Ha 
élni akarja a kereszténységét, megkeresztelésétől kezdve 
egész élete Krisztusban az ister1ivé nemesített ember élete 
kell, hogy legyen. 

Atrohansz az életen és az élet zajlik körülöt
ted és sohasem találkoztok szemtől-szembe. 

Minthogy az élet erősebb, mint te, magával 
ránt és te követed, aláveted magad minden gon
dolkodás nélkül. 
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Gyakran elviseled a munkádat: 
beírattak ebbe az iskolába, 
kenyeret kell keresni. 

Elviseled szabad idődet : 
« szórakozni kell ». 

Elviseled a környezetedet: 
ez a szokás, mindenki igy cselekszik. 

Elviseled a családodat, szüleidet: 
nem én választottam őket. 

Elviseled az otthonodat, a feleségedet, férjedet, 
gyernekeidet : 

szeretem, de gyakran csak épp hogy eitüröm 
őket, ez már a dolgok rendje. 

Elviseled az erkölcsi törvénykönyvedet: 
ezt meg kell tenni, az « nem illik ». 

Elviseled a vallásodat: 
szüleim « jó alapelveket » adtak, nincs miért 

felrugnom ezeket. 

Elviseled önmagadat: 
felhevültségből cselekszel, érzelmeid, << rög

eszméid » hajtanak ... 
szenvedélyből cselekszel, érzékiséged, gőgöd, 

féltékenységed irányítanak. 

Ha az élet irányít téged és nem te az életet, 
nem vagy felnőtt ember. 

Gyakran, ha nem akarod az életet elviselni, 
menekülni próbálsz: 

nem fogadod el a valóságot, álmaidba mene
külsz előle, 

nem fogadod el saját korlátaidat (l). 

(l) Vö. « Mikor fogadod el végre önmagadat?"· 79. L 
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Nem fogadod el a kudarcokat (azok is kor
látok, amelyeket az élet kényszerít rád), 

nem fogadod el a többieket magad körül. 
Ha nem nézel szembe a valósággal, ha becsa

pod önmagadat és elmenekülsz előle, ahelyett, 
hogy szembefordulnál és felhasználnád, - akkor 
nem vagy felnőtt ember. 

Gyakran kénytelen vagy elfogadni a konkrét 
életet, de ugyanakkor nem vállalod tetteidért a 
felelősséget: 

kénytelen vagyok, 
nem tehetek másként, 
nem az én hibám. 

Ha nem vagy képes tetteid felelősségének vál
lalására, talán gyermek vagy, de felnőtt semmi
estre sem. 

Akkor leszel teljes mértékben felnőtt, ha elha
tározod, hogy rendszeresen megállsz, azért, hogy 
becsületesen megvizsgáld, és szellemeddel elbíraid 
életedet és azután szabadon eldöntsd, miként éled 
azt. 

A festőművész szünetet tart festés közben, 
hátralép, hogy szemlélje alkotását. 

Allj meg tevékenységed közben, vonulj vissza 
egy kevéssé, hogy távolból szemléld életedet. 

Ne éld le életed legjelentéktelenebb percét sem 
anélkül, hogy tudnád miért éled, és anélkül, hogy 
eldöntenéd, miként fogod élni. 

Életünket átgondolni annyi, mint úrrá lenni 
fölötte. 
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Egész életednek valóban a « te » életeddé kell 
válni. 

A saját életed élése nem jelenti feltétlenül azt, 
hogy másképpen teszel, mint mások (l), sőt 

gyakran éppen azt eredményezi, hogy úgy cselek
szel, mint bárki más, de azért, mert megértetted, 
hogy azt kell tenned, és mert elhatároztad, hogy 
azt teszed. 

Még ha kényszerülsz is bizonyos tevékenységre: 
hallgatnod kell az iskolában, « bélyegezned » kell 
érkezéskor az üzemben, engedelmeskedned kell 
a feljebbvalódnak, ... akkor is állj meg, gondolkozz, 
és vállald el e kötelezettséget. 

Mindaz, amit csak azért vállalsz, mert az embe
rek, szabályzatok, események kivülről kényszerítik 
rád, csak dresszúra - sőt talán rabszolgaság. 

Ha elhatározad tettedet, vagy ha tudatosan 
tlfogadod, amit javasolnak, vagy parancsolnak, 
akkor emberként cselekszel. 

Csak az emberi tettek növelnek, bontakoztat
nak ki és tesznek emberibb emberré. 

Vidd bele a gondolkodást, személyes elhatá
rozást oda, ahol csak ösztönös reakció, környezeti 
hatás, beletörődés ... esete forog fenn. 

Ez a divat! 
Mindenki ezt teszi! 

Talán így van, de te ítélj személyesen, önál
lóan. 

Jónak találod ezt a filmet, mert a kritika jónak 
mondta. 

(l) Ez a még éretlen if jú magatartása, aki így próbál ja 
érvényesíteni saját személyét. 
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Elolvasad ezt a könyvet, mert irodalmi díjat 
nyert. 

Meghallgatsz egy bizonyos adást, mert az 
mindenkinek tetszik. 

Hiszel a vezércikkírónak, mert helyetted bí
rálja az eseményeket. 

összefoglalókat ( digesteket) olvasol, mert ott 
a szemelvényeket eléd tálalják ... 

állj meg, ítélj, dönts magad. 

A táplálék hasznodra válik, ha megrágod. 
Egész életed tartalmasabb lesz, ha önállóan 

gondolkodol. 

Minél lassabban szűrődik át a víz a kávéfőző
ben, annál jobb a kávé. 

Szakíts időt arra, hogy életedet megszűröd 

értelmed, tudatod szűrőjén és életed sikeres lesz. 

Minél személyesebben élsz, annál kevésbé leszel 
tucatember, de annál inkább személyiség. 

Ha segítesz valakit a gondolkodásban egy 
filmmel, cikkel, személlyel kapcsolatban ... , 

ha segíted a másikat abban, hogy « tudo
másul vegyen » egy adott helyzetet, egy 
öt érintő eseményt ... , 

ha segíted abban, hogy tudatosabban élje 
életének bizonyos körülményeit, gazdagí
tod őt, fejleszted és előre viszed Isten felé. 
Hiszen az embert minden erőfeszítése, hogy 
emberibb emberré váljon, az Istenhez viszi 
közelebb, aki teljcsen szabadnak és tuda
tosnak akarja. 

Ha gondolkodásod, döntéseid, tudatos cselek-
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véseid által gyakorlod magad abban, hogy ne gé
piesen, ösztönösen és érzékileg, hanem felnőtt 

ember módjára élj, ne állj meg ezen az úton, 
bontakozzál ki teljesen, az Atya hív, hogy Isten 
gyermekeként élj. 

Ha Isten gyermekeként akarsz élni, úgy kell 
nézned életedet, ahogyan lsten nézi, úgy kell elbí
rálnod, ahogyan O bírálja, úgy kell élned, ahogyan 
O kívánja; de hogy ez sikerülhessen, szellemed 
természetes fényén kívül más fényre van szük
séged: a Hit fényénél kell « felülvizsgálnod » élete
det. 
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L~GY öSSZESZEDETT! 

Vannak, akik egy óra alatt elvégzik azt a munkdt, 
amelyhez mdsoknak négy órára van szükségük: egyesek 
néhány pillanat alatt megoldanak egy problémdt, eldön
tenek egy kérdést, legyűrnek egy akadályt, ugyanakkor 
mások napokig tétováznak; egyesek világosan kifejtik 
a tdrgyat, tömören írnak barátjuknak, mély kapcsolatokat 
létesitenek néhány perc alatt; mdsoknak órákra van 
szükségük althoz is, hogy félsikert érjenek el; egyesek 
gyorsan imába mélyednek, mdsok nem képesek c ösz
szeszedni magukat •. Egyéb okok mellett ez azért van 
így, mert egyesek minden erejüket összpontosítani tudják 
arra, hogy teljes egészében a jelen pillanat feladatdnak 
szenteljék magukat, míg mások betegesen szétszórtak, 
képtelenek fegyelmezetlen képességeik rendezésére és ird
nyitdsdra. Az ember csak akkor érhet el sikert, ha összesze
dett tud lenni. 

A gyüjtőlencse, amely a nap fényét és hevét 
összegyűjti és egy pontra vetíti, tűzvészt idézhet 
elő. 

Ha erőidet úgy össze tudod fogni, hogy azokat 
kellő időben és helyen bevesd a « küzdelembe », 

akkor nincs szükséged a győzelemhez nagy « se
regekre ». Elég, ha erőidet gyorsan és tökéletesen 
mozgósítod. 

Az összeszedettség lényegileg nem « cselekvé
si ,, mód, az elsősorban « létezésmód ». Könnyen 
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össze tudod szedni magad, ha belső életedet har
móniába és egységbe olvasztottad (l). 

Hárítsd el magadtól, ami szétszórttá tehetne. 
Kerüld el szekrényed, munkaasztalod, táskád, 

zsebeid túlzsúfoltságát... ez segít elkeriilni szel
lemed túlzsúfoltságát. 

Ne végezz több dolgot egyszerre. 
Vedd elő a problémákat, egyiket a másik után. 

Akkor vedd elő az új irattartót, ha a másikat 
már becsuktad, elrendezted. Csak akkor nyisd ki 
az irattartót, ha valóban szándékodban van az 
adott problémával foglalkozni, vagy azt megoldani. 

Ne vess « futó pillantást » egy könyvre, egy 
folyóiratra, egy levélre; olvass el egy fejezetet, 
egy cikket, írd meg a levelet, vagy pedig tedd 
félre az egészet ... Ha figyelmedet morzsánként 
elosztogatod, szétszórttá válsz és kimeriilsz. 

Szép gyümölcsöt akarsz szedni? Me sd meg 
a fát. 

Szép virágot akarsz szedni? Aidazz fel néhány 
bimbót. 

Sikert akarsz elérni? Tanuld meg önmagad 
korlátozását: ha mindent meg akarsz tenni, sem
mit sem teszel komolyan (2). 

Ha az öntözőcső át van lyuggatva, a víz csak 
siralmasan cseperészik az öntözőrózsábóL For· 
raszd be a lyukakat és ismét lesz nyomás a csőben. 

(l) Vö. • Az atomizált ember ... •, 29. l. 
(2) Vö. « Ne terheld túl magad! », 109. I. 
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Ha «órák hosszat álmodozol », elszakadsz a 
valóságtól. 

Ha össze-vissza beszélsz, elpazarlod gondolatai
dat. 

Ha minden « igen »-re vagy « nem »-re reagálsz, 
kimeríted erőidet . 

... Nem lesz majd elegendő energiád, amikor 
szükséged lesz reá. 

A gyermek, akinek íróasztala tele van játé
kokkal, zsebe cukorral és a feje mesékkel, nem 
képes feladatára figyelni. 

Ha magadnak, és kizárólag a magad számára 
meg akarsz őrizni bizonyos örömöket és szenve
dést, vágyakat és álmokat, vagy bármi hasonlót, 
már megosztott leszel és nem tudsz többé 
összeszedett lenni. 

Nem tudod elkerülni az álmodozást? 
Nem tudod magadra kényszeríteni a hallgatást? 
Nem tudsz uralkodni érzelmeiden? 

Igazad van: nem szabad einyornni az életet, fel 
kell azt használni úgy és akkor, amikor szükséges. 
Ne rombolj le semmit, tégy mindent a helyére 
a megfelelő sorrendben, hogy m~jd újból megta
lálhasd. 

Hogyan? úgy, hogy mindent nyugodtan Isten
nek adsz. 

Ami benned van, az élő erő: 
a szellemed, az eszméid, a képzeleted, 
fogékonyságod, vágyaid, indításaid, érzel· 

meid, 
vonzalmact és ellenszenved, 
lelkesedésed és csüggedésed, 
még a kisértéseid is ... 
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de ez a szédületes dinamizmus, amely minden 
irányban kitör, gyakran rossz útra téved és elpa
zarlódik. Ha jól akarod felhasználni, először tö
kéletes bizalommal hagyj mindent Istenre. Ha 
már nem tartasz vissza semmit magadnak, akkor 
boldogulni fogsz, mert Isten a kellő pillanatban 
megadja, ami épp szükséges feladatod elvégzé
séhez. 

Az összeszedettség nem azt jelenti, hogy elfojts 
mindent, ami benned buzog, azért, hogy erőszak
kal mozdulatlanságban és készenlétben tartsad, 
hanem elsősorban azt jelenti, hogy üres teret te
remtesz magadban ... , azáltal, hogy mindent 
odaadsz. 

Hogy üres teret teremthess magadban, kapcso
lódj ki: pihentesd testedet, izmaida t, idegeidet, 
azután add az Atyának minden képességedet. 
Szemléld űt, engedd át magad és azután szenteld 
magad a pillanatnyi feladatnak. 

Minden nap ajánld fel így magad az Istennek, 
a csend és összeszedettség kiváltságos pillanatai
ban. A nap folyamán, főként amikor nyugtalan, 
hajszolt, túlterhelt vagy, ismételd meg felajánlá
sodat a szeretet egy pillanatában, és akkor telje
sen rendelkezni fogsz önmagaddal és bizonyo
san sikert fogsz elérni. 

Ha « kényszeredetten » cselekszel, 
ha munkádat robotként végzed, 
ha élsz, mert « hát kell élni », 

kivülről rád kényszerített tevékenységed, munkád, 
életed rabszolgaság lesz, de ha elfogadod tevé-
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kenységeidet, benső énedből fakad majd cselekvé
sed; szabad és összeszedettségre képes ember 
leszel. 

Minden egyes tevékenységed elfogadása any
nyit jelent, hogy minden tetteddel, még a legki
sebbel kapcsolatban is azt mondod: 

Minél összeszedettebb vagyok, annál értéke
sebbé válok és !>ikeresebben cselekszem. 

Nem vagyok egyedül: hatalmas építkezésben 
veszek részt, ahol mindenkinek szüksége van 
erre a mozdulatra, szóra, érintkezésre; min
denkivel együtt építem a világot, egyesítem 
és megmentem az emberiséget. 

Miért is mérlegeljem munkám külső jelentő

ségét, hiszen úgyis el kell végeznem; az ami 
számít, a szeretetem mélysége. 

E tett mélyén már Isten munkálkodik, ö adott 
nekem találkozót . 

... és akkor a robot gigantikus tevékenységgé ala
kul át és már nem leszel megosztott, szétszórt, 
hanem intenzív módon leszel jelen a helyeden. 
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1GY CSELEKSZEL 
EREDM~NYESEN 

Vannak emberek, akik óvakodnak a cselekvéstől, má
sok megfontolás és szeretet nélkül vetik beléje magukat. 

Nem azért küldött bennünket Isten a földre, hogy 
lustálkodjunk. Bármik is vagyunk, cselekvésre szólít fel, 
hogy kiteljesítsük önmagunkat, építsük Isten Országát, és 
ugyanakkor az emberek Világát. De a cselekvés minősége 
különböző. Az állat is cselekszik, az ember is cselekszik, 
éppúgy a keresztény is. Cselekvésünk csak akkor lehet 
teljes mértékben eredményes, ha az Jézus Krisztus cselek
vésévé válik. 

Könnyű lerombolni egy házat, sokkal nehezebb 
felépíteni. 

Könnyű bírálni, nehezebb cselekedni. 
Ha bírálattal töltöd az idődet, nem marad időd 

a cselekvésre. 

Könnyű terveket készíteni, nehéz azokat meg
valósítani. Egyébként is, ha hajlékot akarunk adni 
az embereknek, többet ér egy megépített ósdi ház, 
mint egy megtervezett, de el nem készült palota. 

Jószándékact mit sem ér, ha nem válik tetté. 

Mivel nem tehetsz sokat, gyakran nem teszel 
semmit. Pedig többet ér, ha valamit cselekszel, 
még ha kevés is az. 
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A végtag, amelyet nem használnak, elsorvad. 
Az ember, aki nem cselekszik, nemcsak hogy 

nem halad előre, hanem visszafejlődik. 
Nem tökéletesedhetsz, csak ha cselekszel. 

Nézd magad körül az embereket. Sokat ve
sződnek, beszélnek, cselekszenek, fecsérlik erejü
ket, küzdenek és végül elcsüggednek, mert az 
eredmény erőfeszítéseikhez képest jelentéktelen. 

Cselekvésed eredményességét nem a mozgás 
intenzitása adja, hanem a szellemed súlya, amelyet, 
hála törekvéseidnek, magában hordoz. 

Vannak emberek, akik 
kis idő alatt, 
kevés mozdulattal, 
kis tevékenységgel sokat fognak alkotni; 

s mások 
több idő alatt, 
több mozdulattal 
nagyobb tevékenységgel nagyon keveset ér· 

nek el. 
A különbség a cselekvők lelki minőségében 

rejlik. 

Az állat cselekvése ösztönös. 
Az ember cselekvése megfontolt. 
A keresztény cselekvése hitből fakadó cselek· 

vés kell, hogy legyen. 
Gyakran gépiesen cselekszel, mint az állat; 

néha megfontoltan, mint az ember, nagyon ritkán 
cselekszel a hitből kiindulva, mint a keresztény. 

Minél jobban megvizsgálod, megfontolod cse· 
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lekvésedet, annál inkább válsz emberi « szemé
lyiséggé » (l). 

Minél inkább a hitből kiindulva, cselekszel, 
annál inkább lsten gyermekévé válsz (2). 

Segítheted a többieket, hogy személyiséggé 
azután kereszténnyé váljanak, 

ha fokozatosan arra készteted őket, hogy az ösztö
nös cselekvésről a megfontolt cselekvésre, és a 
megfontolt cselekvésről a hitből kiinduló cselek
vésre térjenek át. 

Ha komolyan akarsz cselekedni, nézz szembe 
először a valósággal. 

Emberileg nézve ez annyit jelent, hogy visel
kedj bölcsként: mérd fel pontosan a szükségle
teket, határozd meg a pontot, ahol közbe kell 
lépned, vess számot a bevetendő erőkkel... 

Keresztény szemszögből nézve ez azt jdenti, 
hogy az illúziókat úgy kerülheted el, ha a hit fé
nyénél szemléted a valóságot: Isten fog válaszolni 
és a konkrét életen keresztül szólít cselekvésre. 

Ha hitben aláveted magad a valóságnak, lsten
nek veted alá magad. 

Nem cselekedbetsz józanul és keresztényi 
módon, ha előbb a hit fényénél nem vizsgáltad, 
el nem bíráltad a dolgot. 

A cselekvésnek számodra az Atya szándékának 
megvalósítását kell jelentenie, miután az élet 

(l) Vö. «Gondolkodj, és dönts ... », 117. l. 
(2) Vö. « f.letünk felül\'izsgálása », 247. l. 
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becsületes vizsgálata révén ki derítetted azt (l). 

Eredményt akarsz elérni, 
türelmetlen vagy, mert cselekvésed olyan kis 

eredménnyel jár, 
szenvedsz mindazon munka láttán, mely rád 

vár, 
hallod környezeted, az egész Emberiség 

felhívását ... 
Ha életednek a legnagyobb hatékonyságot aka

rod biztosítani, cseréld ki véges akaratodat Isten 
végtelen akaratával: ű a te szánalmas kis erődet 
felcseréli végtelen MINDENHATÓSÁGÁVAL. 

Isten nagy dolgot művel a kicsinyekkel. 
Magad korlátozad eredményeidet, ha még 

mindig a saját erődben bízol. 

Ha te a háttérbe vonulsz, Jézus Krisztus meg
jelenhet és általad befejezheti az Atya tervét. 

(l) Vö. «Életünk felülvizsgálása», 247. l. és «Életünk 
közösségi felülvizsgálása •. 253. l. 
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« ÉLD A MAGAD ÉLETÉT »-

LÉGY Hű A JELEN PILLANATHOZ! 

Az emberek, különösen a fiatalok a " maguk életét " 
akarják élni. Alapjában véve igazuk van, de álmaik megva
lósításában gyakran tévednek. Egyesek ábrándokban rin
gatóznak, nem « élik életüket », hanem alávetik magukat 
ösztöneik követeUJzéseinek, vagy vágyaik sokféle szeszélyé
nek. Vannak olyanok, akik csalódtak a múltban, mások 
viszont égig magasztalják azt. Egyesek reszketnek a jövőt6l, 
vagy mágikus hatalmat tulajdonítanak neki. Mindannyian 
elfelejtenek a jelenben élni. Egyetlen mód van arra, hogy 
ne rontsuk el az életünket: ez abban dll, hogy személyisé
günk teljes bevetésével a jelen pillanatnak élünk és igy 
adunk választ a szívünk mélyén hívogató végtelen Szere
tetre. 

Az emberek valójában csak néhány hónapig 
élik meg teljesen életüket. Elbohóckodnak az 
Élet szinpadán, és nyolcvanéves korukban mind
össze pár igazán boldog órára tekinthetnek vissza. 

Miért nem éled a magad életét? 

Mindig azt gondolod, hogy az élet: a holnap: 
elő kell készíteni a jövőt, készülni kell a vizsgák
ra, életpályádra, családalapításra; azután a gye
rekek jövője következik: az ő vizsgájuk, az ő 

pályájuk, az ő családjuk; azután az öregség nap
jaira kell gondolni: a nyugdíjra, házépítésre ... 
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holnap majd megteszem ... 
holnap megszerzem ... 
holnap leszek ... 

Miért várod mindig a holnapot? Egy szép napon 
nem lesz már számodra holnap, és nem is éltél 
még. 

A múltba kapaszkodsz, fontosnak tűnik előtted, 
mert átélted, de az már tegnap és nincs már ha
talmad fölötte. 

A jövő csábít, mert álmodban ízlésed szerint 
formálhatod, de tulajdonképpen még nem létezik, 
és hiába foglalkozol vele. 

A jelen oly kicsi, hogy semmi értéket sem tu
lajdonítasz neki, s mégis egyedül az van hatal
madban és életed a jelen pillanataiból tevődik 

össze. 

Azt hiszed előtted van a boldgság, orom, sze
retet, Isten. De ez káprázat. Végzetesen elfelejted, 
hogy Isten melletted van, pontosan azon a he
lyen, ahol te vagy, abban a pillanatban, amelyben 
élsz és mindent ajándékként nyújt feléd. 

Ne tégy úgy, mint a zarándok, aki az Istent 
az útszélen felejti, hogy képmása után fusson. 

A nyugtalan ember magával vonszolja múltját 
és megkísérli, hogy a jövőt és jelent egyszerre 
ragadja meg. 

Az izgatott, mohó ember több percet akar átélni 
egyidejűleg. Szánalmas zsonglőr, minden percét 
elrontja és egyenként fut utánuk. 

Ha azt akarod, hogy sikerüljön az életed, he
lyezd a múltat Isten kezébe, bízd reá a jővöt és 
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élj át teljesen minden pillanatot, egyiket a másik 
után. 

Ne ejts le egyetlen szemet sem a kötésnél, mert 
lefut a szem, mert minden szem - bármily kicsiny 
is - nélkülözhetetlen. 

Ne hanyagolj el egyetlen pillanatot sem, mind
egyik végtelenü! fontos, hogy életed szövetét 
hiánytalanul megszőjed. 

A jelen pillanat könnyű, nem nyom agyon. 
Kicsiny, nincs hely benne a nyugtalanság szá

mára. 
Gyorsan tűnő, nem fáraszt el. 
« Emberi méretű », irányíthatod, elviselheted, 

s egyedül ez eleven és ez táplál téged; mélysége 
végtelen, a Szeretet tölti be. 

Nem vállalni a múltat és félelemből nem nézni 
a jövőbe: ez gyávaság. 

Nem sajnálni a múltat és nem félni a jövőtől 
az Istenbe vetett bizalomból és ráhagyatkozásból: 
ez szeretet. 

Isten vár a jelen pillanatban. Ha engeded ma
gad bekapcsolni, ahogy a lámpát az áramkörbe 
kapcsolják, - átjár a fény és az erő. De abban 
a hatalmas helyiségben, ahol vagy, csak egyetlen 
kicsiny, igen kicsiny kapcsoló van ... 

A jelen pillanat az a pont, amikor Isten bele
kapcsolódik életedbe és általad a világ életébe. 
De nem lép be hozzád a te szabad beleegyezésed 
nélkül. 

Igent mondani Isten hívására, minden pilla-
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nat « üzenetére », annyit jelent, hogy mindig 
teljesen vagy jelen. 

Ha igent mondasz a jelen pillanatnak, a Fiú 
titokzatos megtestesülését teszed lehetövé önma
gadban. 

Ha igent mondasz a jelenlegi munkádra, lehe
tövé teszed a teremtés befejezését a Fiúban. 

Ha igent mondasz a jelenlegi erőfeszítésre, 

lehetövé teszed a megváltás befejezését a Fiúban. 

A legnagyobb s legeredményesebb « angazsmá
nod », a jelen pillanat angazsmánja, arra kötelez, 
hogy a múltat és jövőt teljesen Isten kezébe tedd 
le és egészen rendelkezésére állj. Ha ezt becsülete
sen megteszed, teljesen fogod élni életedet és kor
látlan sikert biztosítasz a számára. 
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KI AZ A MASIK? 

A másik az, akivel utadon találkozol, 
aki melletted nő fel, 
melletted dolgozik, örül és bánkódik: 
aki melletted szeret vagy gyűlöl, 
akiről azt mondod: öt látom mindenben, « vagy 

azt: látni sem bírom », 

akiről nem mondasz, nem gondolsz semmit, 
mert elhaladsz mellette anélkül, hogy ránéz
nél, hogy meglátnád ... 

A másik az, akivel egyesülnöd kell, hogy tel
jes ember, « mindenki testvére '' légy, 

akivel egyesülnöd kell, hogy sikerüljön az éle
ted, és megmentsd magad az egész emberi
séggel együtt. 

A másik az, akivel minden nap együttműködsz 
a teremtés befejezésén. 

A másik a felebarátod, akit szeretned kell tel
jes szívedböl, minden erődből, teljes lel
kedből. 
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A másik az, aki előtt ítéletet mondanak majd 
fölötted. 

A másik az, aki nagyobbá tesz téged ő Krisztus 
szeretetének ajándéka. 

A másik az Atya küldötte, Krisztus szeretetének 
felszólítása. 

A másik az, 
aki által Isten megnyilatkozik, 
aki által Isten hív, 
aki által Isten gazdagít, 
aki által Isten szeretetünket leméri. 

A másik a te mindennapi kenyered, mindennapi 
ostyád. 

A másikat Jánosnak, Péternek, Annának, 
Szabának vagy Kovácsnénak hívják, 
ugyanabban a házban lakik, mint te, 
ugyanabban a hivatalban dolgozik, 
ugyanazzal a villamossal jár, 
melletted ül a moziban ... 

A másik: Jézus Krisztus. 
Jézus Krisztus lakik veled egy házban, 
O dolgozik veled egy hivatalban, 
O jár ugyanazon a villamoson, 
O ül melletted a moziban ... 

A másik! ... 
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KAPCSOLATBA L~PSZ A MASIKKAL

FOGADD BE OT 

A mai emberek egyénileg vagy közösen kapcsolatokat 
óhajtanak a hozzájuk hasonlókkal. Törekszenek arra, 
hogy « fölvegyék a kapcsolatot », hogy « kapcsolatba lép
jenek ,. egy bizonyos személlyel, környezettel, országgal. 
Egyesek ebben szükségességet, mások kötelességet látnak. 
Mi azt hisszük, mind a kettöröl szó van. Szükségességröl, 
mert az ember már nem élhet elszigetelten: közhelynek 
ltangzik, ha azt mondjuk, hogy a világ « összeszűkül " 
és az egyesek érdekei - bármily távol essenek is térben 
és időben - szarosan összekapcsolódnak. Kötelességről 
is szó van, mert az ember nem teljesedhet ki, csak ha 
egyesül a többi emberekkel. Ez főleg azért kötelesség, 
mert a Krisztus által megváltott emberek Krisztusban 
ugyanazon Atya fiaivá és igy egymás testvéreivé lettek. 
Amilyen mértékben a modern közZekedési és hírközlő 
eszközök közelebb hozzák egymáshoz az embereket, olyan 
mértékben kell megsokszorozniuk, elmélyíteniük kapcsola
taikat. Mégis vajon olyan egyszerü-e kapcsolatba lépni a 
másikkal? 

Egyes emberek, minthogy sokakkal szorítanak 
kezet, megveregetik a vállukat, megisznak a má
sikkal egy pohár bort, együtt laknak, beszélgetnek, 
vitatkoznak... azt gondolják: « Rengeteg kapcso
latom van, sok embert ismerek ». Pedig tévednek: 
az ember egyedül lehet úgynevezett kapcsolatok 
tömkelege közepette is, ha nem nyitja ki a szemét 
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és nem tárja ki a szívét, hogy meglássa és befo
gadja a felebarátját. 

Régóta vársz a buszra. Elment... « Megtelt! ,, 
Türelmetlen vagy, elkeseredsz: << Ez így megy 
mindig ezen a vonalon! ». 

Igy van ez egyes embereknél is, soha sincs 
náluk hely. Birohannak a megállók mellett, azok 
mellett, akik rájuk várakoznak. « Megtelt! >>. 

Nem haladsz-e te is gyakran túl gyorsan és 
<< Megtelt! >> jelzéssel? Pedig rajtad kívül senki 
más nem fog megállni ezen a helyen és ebben az 
órában, mert egyedül te jársz ezen a vonalon és 
a menetrend nem csalhat. 

Ha rá akarsz nevelődni a kapcsolatfelvételre, 
tanulj meg látni. Hogy láthass, haladj lassan, vedd 
azt a fáradságot, hogy megállj, minden iránt 
érdeklődj okosan, ami lehetövé teszi, hogy jobban 
megismerd az embereket: életüket a munkahelyen, 
a családban, a városnegyedben, szabadságuk ide
jén; ízlésüket, vágyaikat, nehézségeiket, küzdel
meiket ... Szinte áhítozni kell az emberek megisme
rése után, hogy tudjunk megérteni és szeretni. 

A kapcsolatfelvételhez nem elég a másikat 
észrevenni, be kell fogadni. A lakásínségnél sokkal 
nagyobb ínség van. Hiányzanak azok az emberek, 
akik lelkileg befogadóképesek testvéreik számára. 

Légy mindig nyitott ház, tárt kapukkal. 
Ne legyenek ott « harapós kutyák >>, amelyek 

mindenkit távol tartanak: 
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jellemed, gőgöd, önzésed, féltékenységed, iró
niád, nyerseséged, a gyengédség hiánya. Ne
hogy a másik visszahúzódjon és azt mondja: 



« Nem mertem, féltem, hogy a pokolba küld, 
hogy kigúnyol, hogy nem ért meg ... >>. 

Ne legyen várakoztatás, amely habozást kelt: 
légy azonnal kész (hacsak egy kézszorításra, 
egy mosolyra is, amennyiben nincs időd he
lyet kinálni. Egy percnyi teljes figyelem elég 
a másik << befogadására » ). 

Ne legyenek felesleges bútoraid: üres, szaba
don elfoglalható lakást adj. Ne kényszerítsd 
rá másokra ízlésedet, eszméidet, szemléle
tedet. 

Ne kérj drága «lelépés t»: ha adsz valamit, 
adj ellenszolgáltatás nélkül és ne várj viszon
zást. 

Ne legyen kötelező szerződés: az emberek 
jöjjenek, menjenek, ahogy akarnak, formali
tások nélkül, szerződés nélkül. 

Vajon egy napon Krisztus azt mondja-e neked: 
<< Köszönöm ezt a helyet szíved hajlékában», vagy 
pedig azt: «Jaj neked, nem találtam benned egy 
követ sem, ahol fejemet lehajthattam volna! >>? 

Ha befogadod a másikat, tedd ezt azért, hogy 
megpihenjen. 

öriilsz, ha az állomáson rátalálsz a poggyászrak
tárra, hogy ne kelljen cipelned csomagjaidat; 
légy jó poggyászraktár a többiek számára. Hadd 
rakhassák le nálad túlságosan nehéz és zavaró 
terheiket, hadd folytathassák útjukat megkönnye
bülten. 

Te nem vagy kapcsolatban mindenkivel, akik 
melletted elhaladnak, hiszen a kapcsolat sokkal 
több, mint a testek találkozása; a valódi kapcsolat 
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nem más, mint két személy, két lélek közötti titok
zatos összhang. 

Egy ember belső értéke többek közt azzal is 
mérhető, hogy mennyire tud kapcsolatokat létesí
teni. De ez a képessége lényegileg nem külső tu
lajdonságok összessége, mint aminő a szeretetre
méltóság, kedélyesség, a beszédnek és gesztusok
nak könnyedsége ... ; de nem kizárólag belső tulaj
donságok - mint a lelki finomság, összeszedett
ség, figyelmesség stb. - gyümölcse. A kapcsolatfel
vételt elősegítik mindezek a tulajdonságok, de 
ezek csak az igazi találkozás előfeltételei. A kap
csolatteremtés lényegileg attól függ, hogy tudunk-e 
lemondani és fel tudjuk-e adni önteltségünket. 

Ha kapcsolatba akarsz lépni a hozzád hason
lókkal, készíts helyet magadban, de engedd, hogy 
azt mások benépesítsék. Teremts csendet önma
gadban, de engedd, hogy mások hozzád jőjjenek 
és felverjék a csendet lármájukkaL 

Vajon mit talál a másik, aki belép hozzád? Ha, 
hála neked, szembetalálkozik a benned lakozó 
Istennel, megbékélten, megerősödve, vidáman és 
feléledye távozik majd, mert végeredményben az 
igazi kapcsolatnak célja, hogy Isten jelenJétét 
közvetít se. 

Minden reggel néhány percre találkozz az úr
ral és űbenne, a hit homályában, anélkül, hogy 
arcokat felismernél, vagy beszédet hallanál, vagy 
kezet fognál, fogadd be mindazokat, akikkel majd 
találkozol a nap folyamán: szeresd őket és menj 
békességgel, készségesen tisztább tekintettel, 
érzékenyebb hallással Isten hívása iránt, nagyobb 
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és főleg jobban « benépesített » szívvel, hogy 
pompás fogadtatást nyújthass. 

Csengetnek. 
Kopognak. 
Add ide a gyalut! 
Kovácsné, itthon van? 
Szabó úr, egy szóra, szabad kérnem! 

vagy 
Egy könyv, egy újság, a rádió, egy film, egy hir

detés, 
vagy 

Egy mosoly, 
egy elhallgatás, 
egy sértő szó, 
egy lehajtott fej ... 

Ime az úr, aki jelt ad neked. Ezek a felszólí
tások, hogy lépjünk kapcsolatba a másikkal. 
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BESZÉLSZ A MASIKKAL -
ELOBB HALLGASD MEG OT 

Az embernek szüksége van arra, hogy beszéljen. 
Gonddal, bajjal vagy örömmel teli lelke kifejezésre vágyik. 
A szavak a lélek köztekedési eszközei, lehetövé teszik, 
hogy az emberek érintkezzenek egymdssal. A hallgatagok 
gyakran szenvednek attól, hogy nem tudják kibeszélni 
magukat. A félénkség, a meg nem értéstől való félelem, 
oly személyeknek a hiánya, akiknél meghallgatdsra találná
nak, bénitólag hat rájuk. Valóban kevés az olyan ember, 
aki mindig kész meghallgatni és megnyugtaini testvéreit, 
mert kevés ember felejtkezik meg teljesen önmagáról 
azért, hogy meghallgassa a másikat. 

Az embernek szüksége van arra, hogy kibeszél
je magát, hogy meséljen magáról, hogy sajnál
tassa magát, hogy bátoritsák és támogassák. Hall
gasd meg a másikat, hallgasd ujra meg ujra fá
radhatatlanul, szívvel-lélekkel. Vannak, akik tönk
remennek abba, hogy soha nem találkoztak sen
kivel, aki annyira becsülte és szerette volna őket, 
hogy odaadással meghallgassa mondanivalójukat. 

Ha kedves akarsz lenni azokkal, akikkel talál· 
kozol, beszélj először arról, ami őket érdekli es 
nem arról, ami téged érdekel. 

Beszélni a másikkal annyi, mint először is meg-
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hallgatni a másikat. Nagyon kevés ember tud 
hallgatni, mert kevesen vannak olyanok, akik 
nincsenek eltelve önmagukkal, akiknek az énje 
nem hangos a lármától. 

« De igen uram; nézze csak, úgy mint én ... ». 
Mig a másik beszélt, ő csak önmagára gondolt. 

Ne szakítsd félbe a másikat azért, hogy magad
ról beszélj. Engedd mindvégig magáról beszél
ni. Ha kísértés környékez, hogy magadról beszélj, 
nem azért van-e, mert magadra gondolsz? ~s 

ha így van, már nem vagy egészen a másiké. 

Ha beszélsz is önmagadról, szolgálja az a má
sikat, világosítsd fel, nyugtasd meg, gazdagítsd, de 
soha se azért beszélj, hogy te érvényesülj, mi
közben a másikat elhomályosítod, elcsüggeszted, 
elnyomod. 

Ha a másik hallgat előtted, tiszteld a hallga
tását, azután szelíden bírd szólásra. Kérdezősködj 
az életéről, gondjairól, vágyairól, bajairól: mert 
beszélni a másikkal gyakran annyi is, mint kér
dezősködni. 

Vigyázz arra, nehogy a másik elmenjen anél
kül, hogy elmondta volna, amit mondani akart. 
Ha azt morogja magában: « Gondterheltnek talál
tam», ez azt jelenti, hogy nem voltál befogadóké
pes. Ha így sóhajt fel: <<nem erőltettem a dolgot, 
olyan szórakozottnak látszott », ez azt jelenti, hogy 
« másutt » voltál. Vajon visszatér-e még? 

Nyugtalan vagy, millió gond gyötör és valaki 
jelentkezik, aki beszélni szeretne veled. Tedd fél-
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re a gondjaidat, rossz kedvedet, idegességedet, nyo
masztó gondolataidat és adj oda mindent az úr
nak (l). Ismételd ezt meg, ahányszor csak kell, 
s hamarosan szabaddá válsz, hogy meghallgasd, be
fogadd a másikat és kapcsolatba lépj vele. 

Menj elébe a másiknak. 
Hogy belépjen hozzád, néhány lépést kell 

megtennie, nyújtsd hát feléje a kezed. 
Hogy felemelje ezt a csomagot, erőfeszítést 

kell tennie, nyújtsd hát a kezed. 
Hogy bátran felfedje ezt a sebet, nem szabad 

remegnie, nyújtsd hát a kezed. 
Kezedet nyújtani annyi, mint rámosolyogni; 

megfogni a karját, annyi mint mondani: 
« és a kisfia hogy van? » 
«:es hogyan rendeződött az a multkori ügy?» 
«:es azután ... mi történt, szegény öregem?» 

:es e kis mondatok mindegyikébe vidd bele ön
magadat teljesen, vidd bele egész szeretetedet 
az úr iránt, aki örök időktől erre szólit fel. 

Amikor egy kelés megérett, kinyomják; csak 
azután veszünk be csillapítószert. Ha a másiknak 
nehézségei vannak, ne siess a « kész megoldás >> 

ajánlásával. 
Segítsd tapintatosan a « kelés kitisztításában ». 

Azután elég egy barátságos szó, egy kézszoritás, 
mint nyugtatószer, mert a baj ki van küszöbölve. 

Ha tudsz halgatni, sokan jönnek majd a mon
danivalójukkal. Légy figyelmes, hallgatag, összesze
dett; talán még mielőtt egy segítő szót szólnál, 

(l) Vö. «A gondtalan ember», 93 l. 
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a másik elbúcsúzik boldogan, felszabadultan, meg
világosodva. Mert tudtán kívül nem tanács, vagy 
életrecept volt az, amit várt, hanem valaki, aki
nek vállára teheti terhét. 

Ha válaszolnod kell, ne kutass szavak után, 
míg a másik beszél, mert először is a figyelmedre 
van szüksége, s csak azután a szavaidra. Bízd ma
gad a Szentlélekre; ami a másikat megfogja, az 
nem elsősorban az okoskodás gyümölcse, hanem 
a kegyelemé. 

Csak akkor lehet szó igazi párbeszédről, ha 
mély csendet teremtesz magadban, áhitatos csen
det, hogy befogadhasd a másikat, mert a másikban 
és a másik által Isten jön feléd és egyedül a Hit 
tehet képessé a párbeszédre. 
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VITATKOZNI A MASIKKAL 

GONDOLATCSERE 

Az emberek sok időt töltenek vitával, sok érvet, erőt, 
idegmunkát pazarolnak el közben. Mindenütt vitatkoznak: 
otthon, a hivatalban, a műhelyben, az autóbuszon, a 
kávéház terraszán, számtalan összejövetelen, utcakereszte
zt)désnél, bizottságban, stb. Gyakran « kimerülnek » a vitá
ban, idegessé, gonosszá válnak, megsértik egymást, pártokra 
szakadnak és nagyon ritkán viszik győzelemre az igazságot. 
Miért? Ha valóban az igazság szolgálatában állunk, hogyan 
terjesszük azt magunk körül? Milyenek «legyünk», hogy 
vitáink sikeresek legyenek? 

Észerevetted-e már, hogy sok vitában minden
ki úgy vonul vissza a küzdelemből, hogy sokkal 
szilárdabban meg van győződve a maga igazáról, 
mint valaha? Miért? Mert nemcsak érvek állnak 
szembe, hanem emberek az érvek mögött. Igy a 
vita nem csupán eszmék, okoskodások cseréje, 
hanem többnyire két ember, pontosabban két ér
zékenység közötti harc. 

A vitában gondolj mindig a másikra. Ha lerom
bolod az érvelését, ha felborítod a gondolatme
netét, gondold meg azt, hogy tíz közül kilenc 
esetben megsérted ugyanakkor az embert is, aki 
azt felépítette. Nyertél? Nem. Segíted a másikat, 
hogy meggyőződjék arról, amiben talán nem volt 
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egészen biztos. Kényszeríted, hogy új és az előzők
nél nyomósabb érveket találjon. De még tovább 
vitatkozol, logikád kérlelhetetlen és az utolsó vé
dővonalaiba szorítod vissza a másikat. Végül hall
gatásra kényszerül. Győztél ez esetben? Egyálta
lán nem. Nem győzted le az érzékenységét, sőt 

ellenkezőleg. Magában azt mondja majd egészen 
halkan: « igen, de ... » és ezzel a « de »-vel kezdve 
megalázott érzékenysége ma vagy holnap újabb 
érvelésbe kezd. 

Megsérted a másikat, amikor egészében elí-
téled: 

« érvelésednek egyáltalán semmi alapja sincs » 
« teljesen a kérdés mellé beszélsz », 
« ennek semmi köze a problémához ». 
Megsérted a másikat, amikor gúnyolódsz: 
« nem a földön jársz », 
«szegény öregem, ezt te már nem érted,,, 
« biztosan álmodsz ». 
Megsérted a másikat, mikor gonosszá válsz ... ; 

még a mosolyoddal is: 
« úgy okoskodsz, mint egy gyerek », 
« téged kezeltetni kellene », 
« teljesen bolond vagy "· 

Ne légy nyakas, a sebnek előbb be kell gyógyulnia. 
Oszintén kérj bocsánatot. Ha nincs hozzá bátor
ságod, hallgass alázatosan és igyekezz örömet sze
rezni a fájdalom enyhítésére. 

Ha a másik megsért, ez azért történik, mert 
te sértetted meg őt. Allj meg, csillapodj le, nyu
godj meg és kösd be a sebét. 

Ha a másik azt mondja: 
« Hát persze, nekem nincs meg az érettségírn ", 
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<< én nem vagyok tanult ember », 

<<nincs tapasztalatom, túl fiatal vagyok, hogy 
ezt megértsem ... », 

akkor megaláztad őt. De ha a fölényed valóban 
fenn is áll, ellensúlyozhatod: Ismerd el járatlan
ságodat egy bizonyos ponton, ismerd el az eltérő 
szempontban is az értéket. 

«Véleményed érdekes, én túlságosan elméleti 
beállitottságú vagyok, nincs kapcsolatom az 
élettel», 

<<úgy gondolkodom mármint egy öreg, hatásod 
gazdagít engem, sokat nyújt nekem ... », 

... és a másik már nem lesz koldús, aki csak kap, 
hanem veled egyenlő, aki adni tud cserébe. 

Vitatkozni akarsz a másikkal? Először nyerd 
meg a rokonszenvét, és ha meg akarod nyerni a 
rokonszenvét, kezdd azzal, hogy megajándékozod 
a barátságoddaL Ha a másik úgy is mutatkozik, 
mint ellenfél, mint idegen, mint ellenség, ne te
kintsd annak egy percig se, szedd össze magad, 
imádkozz és nézz rá úgy, mint barátra, mint test
vérre, mint Krisztusra (l). 

Ha a másik teljesen belemelegszi_k a vitába, te 
is azt teszed, de így sohase fogjátok megérteni 
egymást. Mielőtt beszélsz, szakadj el a problé
mától, az érvektől, a megoldástól. Teremts ürt 
magadban. Gőgöd, önszereteted rossz tanácsadó. 
f.rzékenységed mindent összekavar. Minden előí

télettől mentesen, a másik érvelésének elfogadá
sára készen szállj vitába. 

(l) Vö. • Ki a másik? •. 139. L 

153 



Ne tulajdoníts egyforma jelentőséget minden 
problémának és ne fejtsd ki véleményedet ugyaó
azzal az energiával: 

a legjobb mosóporról, amely a legkímélete-
sebben és a legfehérebbre mos, 

a villanykapcsoló ideális helyéről a folyosón, 
a televizió előnyeiről és hátrányairól, 
a gyarmatosítás kérdéseiről. 

Mielött beszélnél és főleg mielött indulatba 
jönnél, egy pillanatra szedd össze magad és 
tárgyilagosan ítélj a tárgy fontosságáról. 

Mindig a pozitívummal kezdd. Szükséges, hogy 
először «igent» tudjatok mondani egymásnak 
«nem» helyett, mert különben az ellentétek és a 
küzdelem gépezete beindul és az « igenek » 
« nemekkel », a « nemek » pedig « igenekkel " 
kerülnek szembe. 

A másik beszéd közben elszakad a gondolatá
tól. Te hasonlóképpen. Ezért kerültök olyan 
messze egymástól. A valóságban egészen közel 
vagytok és véleményetek nem ellentétes, sőt na
gyon gyakran kiegészíti egymást. Törekedj meg
érteni azt a szemléletet, amelyet a másik képvisel, 
ha azt akarod, hogy ö is megérthesse azt, amit 
te fedeztél fel. 

Háromhetes csecsemőnek 540 gramm tejet ad
nak naponta, három hónaposnak 720 grammot, 
felnőttnek bífszteket, beteg aggastyánnak könnyű 
erölevest. Ha a babának bífszteket adsz, nem 
«veszi be» a gyomra. Fel kell mérni, hogy ki mit 
képes ma az igazságból befogadni. Légy türelmes! 
Ha túl sokat akarsz adni, kockáztatod, hogy a 
másik «semmit sem vesz be"· 
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Mindenkivel megtorténik, hogy megváltoztatja 
a véleményét, sőt néha egészen váratlanul; na
gyon ritkán változtatunk azonban véleményt olyan 
érvelés hatására, mely minket mindenáron meg 
akar győzni. Még akkor is, ha valódi igazságér
zetből elhatározod, hogy meggyőzöl valakit, ne 
mondd: kimutatom hogy téved, inkább azt: se
gítem, hogy ő maga fedezze fel az igazságot. 

Gyakran a másik kész volna elfogadni « az » 

igazságot, de elutasítja a « te » igazságodat. Miért 
sajátítod ki az igazságot? Hiszen az tőled függetle
nül létezik; ha magadnak sajátítod ki, tíz közül 
kilenc esetben csak elhomályosítod. 

Ha eredményes vitát akarsz, feledkezz meg 
önmagadról, tiszteld a másikat, ne játszd a gaz
dagot, aki alamizsnát ad a szegénynek, menj eléje 
mint barátod elé, csatlakozz hozzá és vele együtt 
fedezd fel az igazságot. 

Vallási igazságról van szó? Akkor ne felejtsd 
el soha, hogy a kereszténység nem okoskodások 
és eszmék segítségével bizonyítható, mert az első
sorban nem tan, hanem egy személy. Az igazság 
Jézus Krisztus (1). Jézus Krisztusról nem vitat
kozhatunk. Ot befogadjuk. «A vallásról vitatkoz
ni>> elsősorban annyi, mint tanúbizonyságot tenni 
Jézus Krisztusról és a másikat segíteni abban, 
hogy találkozzék Vele. 

(l) Vö. "A szűklátókörű ember, ... •, 219. l. 
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HATNI AKARSZ A MASIKRA -
B1ZZAL BENNE 

Sok jószándékú emberről tudunk, aki hatni akar a 
másikra. De akárcsak a vitában, már az indulásnál rosszul 
viszonyul a másikhoz. Mielőtt azzal foglalkoznának, hogy 
mit mondjanak, mit tegyenek, önmaguk felé kell fordul
niuk. Kik ők és hogyan látják a másikat? Aki felsóbbren
dűnek érzi magát mindenben, hatástalanságra van ítélve. 
Akiben csak szánalom van a másik iránt, az ne is 
mutatkozzék előtte. Csak az alázatos érhet el sikert, aki 
kész arra, hogy szeressen és mindenkor felfedezze a má
sikban azokat a talán még eltemetett értékeket, melyeket 
l st en helyezett beléje. 

Hatni akarsz a másikra? Tartsd szem előtt az 
arany szabályt: ne Légy soha negatív, légy mindig 
pozitív. 

A másik rendkívül érzékeny környezetének 
bírálatával szemben. Közönyük, bizalmuk hiánya, 
és még inkább megvetésük bénítólag hat reá, te· 
hetetlenségre ítéli. 

Ha hatni akarsz a másikra, kezdd azzal, hogy 
őszinte szeretetet tanúsítasz iránta, mert külön
ben nem tudod előre vinni. Azután bármi tör
ténjék is, bízzál benne. Végül csodáld meg, hiszen 
mindig van a másikban valami csodálatraméltó. 
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Szeress, bízzál, csodálj kézzelfoghatóan. Nem 
elég, ha szivedben elrejted érzéseidet. Fejezd ki 
érzelmeidet! A másik a hallgatást mindig rossza
lásnak fogja fel, s minél gyengébb, annál jobban 
elcsüggeszti ez a hallgatás. 

Azt gondolja: 
« nem sokra becsül », 
« tehetségtelennek, fejlődésképtelennek tart», 
« megvet », 
«biztosan undorodik tőlem», 

és hamarosan keserűségében azt következteti: 
«alapjában véve, igaza van». 

Sose gondold, hogy fölötte állsz a másiknak, 
hanem gondold: ő áll fölöttem bizonyos szempont
bóL Az első esetben tönkreteszed a másikat, a 
másodikban felbátorítod és gazdagítod. 

A másik mindig hajlamos arra, hogy azzá le
gyen, akinek gondolod és akinek mondod. 

Ha igen rosszul ítélsz valakiről, alig érdemes 
megkísérelned, hogy hatást gyakorolj rá. Mielőtt 
közelednél hozzá, változtasd meg róla alkotott 
ítéletedet. 

Az őszinte dicséretnek mágikus hatalma van. 
Ha azt akarod, hogy a másik fejlődjék, dicsérd 
őszintén. Ez mindig lehetséges. Vizsgáld a mási
kat, lásd meg tehetségét, képességeit, világíts rá 
azokra. Sok jó tulajdonsága el van ásva hanyagsá
ga, vagy bátortalansága folytán. Ha visszaadod 
ezeket neki, ha felfeded előtte, megmented őt, 

mert lsten elítéli azokat, akik véka alá rejtik 
tehetségüket. 

Ha a másik képességeit kutatod, dícséred, nem 

ISB 



képmutató hizelgő vagy, hanem Istent imádod. Ha 
hittel, kegyeletes lelkülettel közeledsz a másikhoz, 
útban vagy Isten felé, mert ű az, aki minden egyes 
emberben elhelyezte ajándékait. 

Bízzál, mindig bízzál a másikban, minden 
látszat ellenére is, kudarcok ellenére is. 

Ha azt mondod a másiknak : « veled semmire 
sem lehet menni », akkor a másik, aki már úgyis 
sokat bajlódott önmagával, azt gondolja: << ez 
igaz», és meg sem kíséreli, hogy valamit is te
gyen. 

Ha azt mondod a másiknak: << igyekezettel és 
türelemmel bizonyosan elérsz valamit», azt fogja 
gondolni majd: «talán igaza van», és arra kap 
ösztönzést, hogy kísérletet tegyen. 

Ha a másik lopott, ne ismételd szüntelenül: 
<< tolvaj vagy "· Mondd inkább: << alapjában véve 
nem vagy tolvaj, valami baleset történt veled 
(vagy rossz szokás lett urrá rajtad), de igyekezet
tel kilábolhatsz belőle ». 

Ha mindezek ellenére is szemrt:hányást kell 
tenned, el kell ítélned egy helyzetet, egy cselek
ményt, kezdd azzal, hogy valami jóért, némi hala
dásért, sikerért, őszinte elismerésedet fejezed ki. 
A szemrehányás egymagában elkeserítő, elevenbe 
talál, elcsüggeszt. Ha azt akarod, hogy kritikád 
építő legyen, elő kell készítened a másikat az el
fogadására. 

Nem arról van szó, hogy engedjük meg a 
rosszat, hanem, hogy erősítsük a jót. 
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Ne kotord állandóan a hamut, hajolj mindjárt 
a parázs fölé, bármily kicsiny legyen is : tápláld, 
fu j d; éleszd fel és lángra fogod lobbantani... 
Vagyis vedd észre a másikban a legkisebb erő

feszitést, a legkisebb haladást és örülj neki őszin
tén. örömöd, csodálatod majd feltárja előtte le
hetőségeit. Nagyobb lesz a bizalma, gyorsabban 
és messzebbre halad majd. 

Hatni akarsz a másikra? Felejtsd el önmaga
dat. Ha azt gondolod, te tehetsz valamit, akadálya 
leszel. Te csak előkészítheted a talajt, megnyitha
tod az utat. Isten, aki megment és megvált, már 
régóta munkálkodik. 

A másikra hatni annyi, mint a mindenható 
Szeretethez járulni, Aki átalakítja testvéred szívét. 

Elkedvetlenít a bűn, amelyet nem vehetsz a 
másikban láttatlanra? Ismételd Szent Pál sza
vát: << Ahol elhatalmasodik a bűn, túlárad a ke
gyelem » (l). 

A földön még nem volt soha senki s nem is 
lesz soha senki, aki olyan mélyre süllyedt volna, 
hogy el ne érhesse az Isten végtelen szeretete. 
Nincs jogod arra, hogy ne szeress és ne bízzál ott, 
ahol Isten szeret és bízik. 

(l) Vö. Róm. 5, 15-21. 

160 



ASZERETET 

öNMAGUNK ODAAJÁNDÉKOZASA 

Mindenki a szeretetről beszél, a szeretet után kiált, a 
szeretetről dalol, vagy a szeretet után sír. Az emberek a 
szeretet nevében dolgoznak, kínlódnak egy egész életen 
át, ölelkeznek vagy harcolnak, életet adnak vagy ölnek. 
Vajon az emberiség története nem egyetlen megrázó szere
tetkeresés-e, telve csodálatos sikerekkel és szörnyű kudar
cokkal? 

Való igaz, hogy az ember szívében a legmélyebb vágy 
az, hogy szeressen és hogy szeressék, mert a szó teljes 
értelmében « létének értelme » a SZERETET. Szeretetből 
teremtette őt I st en és nem tud másképp kibontakozni csak 
a szeretetben. De számtalan félreértés van a szeretet 
körül. Ez a bűvös szó, melyet únos-úntalan használnak, 
olyan magatartásokat takar, amelyek éppoly messze esnek 
egymástól akár a fehér a feketétől, az élet a haláltól. Ha 
megkiséreljük eloszlatni ezeket a tévedéseket, a szereletet 
abszolut voltában meghatározni és követelményeit feltárni, 
akkor megsegítjük az embereket, hogy a szeretet igazi 
útjára lépjenek... még akkor is, ha csak az út végén 
izívogató t!szrnényként tíínik is fel az, amelyet teljesen 
sohasenz érü11k el a földön. · 

Az emberek éhsége rettenetes, minden évben 
milliókat pusztít el. A szeretetéhség még öldök
lőbb, szétrombolja az embert és az emberiséget. 

Igen gyakran az ember nem tud szeretni; azt 
hiszi, hogy szeret, pedig csak önmagát szereti. 

A hosszú úton, amely a szeretethez vezet, sokan 
megállnak, a szeretet délibábja által félrevezetve. 
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Ha " könnyekig meghatódsz » valamilyen szen
vedés láttán, 

ha nagyon erősen ver a szíved egy bizonyos 
szemé. v társaságában, az nem szeretet, az 
érzelmi felindulás. 

Ha " megkap » valakinek a nyugodt ereje vagy 
bájossága, 
ha elbűvölten « átengeded magad », 

az nem szeretet, hanem önmagad kiszolgál
tatása. 

Ha elveszted a fejed egy nő szépsége láttán, 
és bámulod hogy gyönyörködi benne, 

ha valakinek az eszét nagyra becsülöd és 
keresed a vele való társalgás örömét, az nem 
szeretet, hanem csodálat. 

Ha minden erődből el akarsz nyerni egy tekin
tetet, egy becézést, 

ha mindenre kész vagy, csakhogy karjaidba 
vehesd, és birtokolhasd a testét, 
az nem szeretet, hanem mohó vágyad, amely 

érzékiségedből fakad. 
A szeret 

nem azt jelenti, hogy a másik hatással van 
rád, 
nem a másik iránti érzelmi vonzódás, 
nem önmagunk átengedése a másiknak, 
nem a másik csodálata, 
nem a másik utáni vágyódás, 
nem a másik birtokbavételének az akarása. 

A szeretet lényegében önmagunk odaajándéko
zása a másiknak és a többieknek. 

Szeretni nem ugyanaz, mint « érezni » (l). Ha 

(l) l!rzelmeink szerepéről életünkben vö. «Ne fojtsd el, 
nemesítsct •, 33. l. 
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azt várod, hogy érzelmeid indítsanak szeretetre, 
nagyon kevés embert fogsz szeretni a földön. 
Ellenségeidet pedig egész bizonyosan nem. A sze
retet nem ösztönös lépés, hanem az akaratod tu
datos elhatározása, hogy a többiek felé menj és 
adaajándékozd magad nekik. 

Nagyon gyakran játszod a Hüvelyk Matyit, 
mindig megtalálod a visszautat, az utat önma
gadhoz. Vessz el önmagad számára, ne gondolj 
önmagadra és bizonyára szeretni fogsz. 

Az éhség arra késztet, hogy elmenj hazulról 
kenyeret vásárolni. 

Kinyitod az ablakot, hogy gyönyörködj a nap
nyugtában. 

Barátod elé sietsz, akit az ablakból megláttáL 
Igy a vágy, a csodálat, az érzelmi vonzódás 

elszakíthat önmagadtól és odaadást vált ki belő
led, de ez még nem szeretet. Az űr eszközként 
adja ezeket - főleg a férfi és a nő kapcsolatában 
-, hogy segítsen az önmagadról való elfelejtke
zésben és a szeretethez vezessen. 

A szeretet útján a közlekedés ·«egyirányú», 
mindig belőled indul ki, hogy mások felé vezes
sen. Minden alkalommal, amikor egy személyt, 
vagy dolgot önzően lefoglalsz, már nem szere
ted, mert már nem ajándékozod magad neki. El
lenkező irányban haladsz. 

Minden, amivel útadon találkozol, azt a célt 
szolgálja, hogy jobban szerethess: 

a táplálék, hogy fejlessze az életet, amelyet 
percről-percre adnod kell, 
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a motorod, hogy gyorsabban odajuss, ahol oda 
kell adnod magadat, 

ez a lemez, vagy film, vagy könyv, hogy 
gazdagítson, kikapcsoljon és képessé tegyen 
nagyobb odaadásra, 

a tanulmányok, hogy az ismeretszerzésben se
gítsenek és előkészítsenek a mások tökéle
tesebb szolgálatára, 

a munkád, hogy a te erőfeszítésed is hozzá
járuljon a Világ építéséhez, és hogy kenyeret 
juttasson a családodnak, 

a barát, hogy magatokat egymásnak adjátok és 
így gazdagodva a többieknek, 

a hitves, hogy együtt adjatok életet, 
a gyermek, hogy a világnak adjátok, és azután 

valakinek. __ 

Indulj el az úton. Fogadj be mindent, ami jó, 
de azért, hogy odaadhasd. Ha megtartasz magad
nak valamit, vagy valakit a magad kedvéért, ne 
mondd, hogy szereted azt a valamit, vagy valakit, 
mert abban a pillanatban, amikor megragadod 
azért, hogy megszerezd és megtartsd magadnak -
hacsak egy pillanatra is -, a szeretet szerte
foszlik ujjaid között. 

Azért szedsz virágot, hogy csokorba kösd. 
Azért kötsz csokrot, hogy a kedvesnek ajándé

kozd... mert a virág nem azért van, hogy elher
vadjon kezeid között, hanem hogy örömet szerez
zen és gyümölcsöt hozzon. Ha virágot szedsz és 
nincs bátorságod elajándékozni, folytasd utadat. 

Igy az életben is, ha képtelen vagy elhaladni 
egy tárgy, egy személy mellett anélkül, hogy csak 
magadnak meg ne kaparintanád, folytasd utadat. 
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Hogy szeretni tudj, képesnek kell lenned az 
önmegtagadásra (1). 

Vizsgáld gyakran felül szereteted valódiságát 
és tisztaságát. Ne csak úgy, hogy egyszerűen fel
teszed a kérdést: vajon szeretek-e? Kérdezd meg 
önmagadtól: vajon megtagadom-e magamat, vajon 
elfelejtkezem-e önmagamról, vajon odaadom-e ma
gamat? 

Ne ringatózz a szeretet illuziójában azzal, hogy 
tárgyakat, pénzt, kézszorítást, csókot adsz, sőt 

talán egy keveset idődből, tevékenységedből is. 
anélkül, hogy önmagadat adnád. 

A szeretet elsősorban nem valaminek, hanem 
valakinek az odaajándékozása. Szeretni fogsz, ha 
önmagadat adod és ha teljesen beleadod magad 
ajándékaidba, még a kifejezetten anyagi jelle
gűekbe is. 

Miért füttyentsz a kutyádnak; ha meg van kötve, 
nem tud hozzád futni? 

Miért mondod: odaadom magam, ha tárgyak, 
személyek, vagy önmagad rabja vagy? 

Ha « ragaszkodsz » töltőtolladhoz szcrszámaid
hoz, könyveidhez, « ügyeidhez » vagy művedhez, 
tevékenységedhez, vagy kényelmecihez, kedvtelé
seidhez, kapcsolataidhoz, barátaidhoz, de: önma
gukért, nem fogsz tudni ajándékozni, nem tudod 
magadat odaajándékozni. 

Ha «kötve» vagy, akkor, hogy szeretni tudj, 
el kell << oldoznod » magad. 

(l) Az önmcgtagad<is akkor lesz gyümölcsöző, ha << po
zitiv », vagyis odaadásban .. önként felajánlott áldozatban 
teljesedik ki. Vö. << Ne fojtsd el, ... >>, 33. l. 
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Az « eloldozottság » nem jelent közömbösséget, 
ellenkezőleg megbecsülést, csodálatot, értékelést, 
olyan fokú szeretet, hogy ne akarj gyűjteni, sze
rezni és akárcsak egy percig is úgy élni, hogy 
mások számára ne kamatoztasd kincseidet. 

A valódi szeretet szabaddá tesz, mert megsza
badít a dolgoktól és önmagunktóL 

Az fog a legjobban szeretni, aki a leginkább 
odaajándékozza magát. Ha mindvégig akarsz 
szeretni, késznek kell lenned arra, hogy odaadd 
egész életedet, hogy meghalj önmagad számára a 
többiekért, a másikért. 

Ha azt hiszed, hogy könnyü szeretni, csalódol. 
Minden szeretet - ha valódi - egy nap keresztet 
hoz majd neked, mert a bünbeesés óta nehéz meg
feledkezni önmagunkról, nehéz meghalni a magunk 
számára. 

A bűnbeesés óta szeretni annyi, mint késznek 
lenni arra, hogy keresztre feszítsük önmagunkat 
másokért. 

Ha kapni akarsz, nem fogsz elérni semmit. 
Adnod kell. 
Ha úgy adsz, hogy azt gondolod: így én is 

kapok majd, nem fogsz elnyerni semmit. Ellen
szolgáltatás nélkül kell adnod. 

Ha becsületesen adsz, anélkül, hogy várnál 
érte valamit, mindent megkapsz. 

A legnehezebb a szeretetben a kockázat, a sö
tétbe ugrás, a lépés a halálba ... azért, hogy elérjük 
az életet. ~ppen ezért gyakran meghátrálsz a va-
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lódi szeretet elől. Habozo!, mert becsapott és fél
revezetett a hamis szeretetnek közvetlenül kínál
kozó előnye. Attól félsz, hogy nem kapsz semmit 
és megelégedsz egy előleggel. 

Ha szeretsz, odaadod magad. Ha adaadod ma
gad másoknak, gazdagadsz általuk. Igy a szeretet 
a végtelen felé növeli azt, aki szeret, mert aki 
kész magáról teljesen lemondani, az fölfedezi a 
többi embert is, és egyesül az egész emberiség
gel (1). 

A hamis szeretet - az önzés, az önmagunkba 
zárkózás - mindig csalódást okoz, a személyiség 
elszegényedéséhez vezet, mert megakadályozza a 
kibontakozást: ez elaggás és halál. 

Az igazi szeretet mindig örömöt nyujt, mert az 
a személyiség kibontakozását és beteljesülését je
lenti - életet hoz. 

Krisztus szeretett a legjobban: nem azért, 
mert a legtöbb érzelmi vonzódást tanúsította az 
emberek iránt, hanem mert O adta a legtöbbet 

a legtudatosabban, 
a legszabadabban, 
a legönzetlenebbüL 

Ha megszüntél adni, megszüntél szeretni, 
ha megszüntél szeretni, megszi.intél növekedni, 
ha megszi.intél növekedni, megszüntél tökéle
tesedni, megszüntél kibontakozni Istenben, 

mert szeretni annyi, mint Isten utjára lépni, Vele 
kapcsolatot találni. 

(l) Vö. " Az embert két dimenzió ja », 23. l. 
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SZERETNI MAST ANNYI, 

MINT ~LETRE KELTENI 

A modern lélektali elismeri, hogy az erkölcsi perverzi
tások legmélyebb gyökerei majdnem mir1dig a szere
tetltiányban keresendők. 

A szociológusok a világ jövőjéről, az azt fenyegető 
veszélyekről gondolkozva ezt kérdik: vajo11 az emberek 
tudják-e majd szeretni testvéreiket? Valóban úgy tü11ik, 
hogy a lényeges probléma így fejezhető ki: vajon az 
életadó szeretet vagy a halálthozó önzés jut-e túlsúlyra 
a világban? Hogy az emberiséget megmentsük, olyan 
emberekre van szükség, akik életiiket a szeretetnek szen
telik. 

A szerel ct által soha sem fogsz vétkezni. Az 
a bűn, ha nem szeretsz, ha nem eléggé szeretsz, 
ha rosszul szeretsz. 

Szerethetsz minden embert, mithogy a szeretet 
nem «érzelem», hanem elsősorban <<akarat »; 
akarnod kell a többiek javát, minden ember javát, 
éspedig teljes erődből (l). 

« Látni sem tudom ezt az alakot! » Ne ess 
kétségbe, ellenszenved az ösztönből fakad. Nézz 
szembe vele, ne próbáld letagadni érzelmeid e 

(l) Vö. «A szcretet önmagunk odaajándékozása », 161. l. 
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reakciójá1; fogadd el őszintén, mint próbatételt, 
keresd a másikban azt, ami benne szeretetremél, 
tó... és azután próbáld meg minden erőddel a 
javát akarni. 

«Nagyon vonzódom ehhez az emberhez». An
nál jobb, igy legalább könnyebb lesz szeretned. 
De ne maradj meg a vonzalomnál, érzelmeid ve
zessenek el lényed mélyéig, oda, ahol az értelem 
ellenőriz s az akarat dönt. Amíg még nem döntöt
tél tudatosan a másik javára, fennforog a veszély, 
hogy csak önző kedvtelést keresel benne, ahelyett, 
hogy odaadnád magad neki. 

Ha két dolog közül az egyiket választod az 
előnyért, amelyet nyújt, ne mondd azt, hogy ön
magáért választottad. 

Ha barátodat gyakran felkeresed, merl jól ér
zed magad nála, ne mondd azt, hogy szcreted ... , 
hiszen a magad javát keresed. 

Ne mondd: <<Már nem szeretem », mert ezzel 
bevallod, hogy soha sem szcretted igazán. 

Inkább azt mondd: << Már nem vonzódom 
hozzá». 

De ha tovább szcrcted azt, aki megcsalt, aki 
fájdalmat okozott neked, akkor igazán szeretsz, 
mert az illetőt magát szereted, és nem a képet, 
melyet róla alkottál, vagy a hasznot, amelyet tőle 
remél tél. 

Aki szereti a másikat, az kezdettől fogva elfo
gadja olyannak, amilyen most, amilyen volt és 
hasonlóképp fenntartás nélkül azt is, amilyen lesz. 

Ha azt mondod: <<Ez az ember mindent jelent 
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számomra » és érzelmeidet, gondolataidat, idődet, 
tevékenységedet valóban annyira leköti, hogy má
sok számára megközelíthetetlen leszel, akkor sze
reteted hamis. 

Ha azt mondod: « Mióta ezt az embert szere
tem, szívem kitárult », és valóban figyelmesebb, 
készségesebb, odaadóbb vagy a többiek iránt, 
akkor szereteted igaz. 

A szeretet nem azt jelenti, hogy a másikat tö-
kéletesnek tartjuk. ~ppen ellenkezőleg: 

mindig tökéletesíthetőnek kell tartanod, 
szenvedned kell amiatt, hogy még tökéletlen, 
akarnod kell, hogy tökéletesedjék, 
teljesen oda kell adnod magad, hogy tökéle

tessé tedd. 

Ha mindent megtettél, hogy testvéreid táplálék
hoz, lakáshoz, munkához, müvelődéshez, szóra
kozáshoz jussanak ... 

Ha küzdöttél azért, hogy szabadok és felelős
ségtudók legyenek, ez még nem lesz elég, ha nem 
tudsz figyelni a másikra, nem tudod őt befogadni, 
meghallgatni, ha nem adod oda önmagadat. 

A szeretet mindig életet ad,. az önzés mindig 
halálba visz. 

Termékenységre vagy hivatva. Nemcsak fizikai, 
hanem lelki értelemben is, a testvéreidnek adott 
szeretet révén. 

A fáról lehullt gally kiszárad, elhal; hasonló
képp, akit nem szeretnek, magánosságra és ha
lálra van ítélve. Csak akadjon valaki, aki remél 
benne, aki hisz benne, aki neki adja magát, akkor 
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már odakapcsolódik ehhez és általa az egész em
beriséghez. újra megtalálta az életet. 

Tehetetlenségre azok vannak kárhoztatva, 
akiket « rosszul szeretnek ». Sohase mondd: 

<<Vele semmit sem lehet kezdeni! », 
<< Hát amilyen állapotban ez van! », 
<<Ebből se tud az ember már semmit sem ki-

hozni!», 
<< Hasztalan, csak idejét pocsékolja az ember! », 
<<Már mindent megpróbáltam!». 
Talán minden módszert, minden eljárást kipró

báltál már, csak azt nem próbáltad még, hogy 
önzetlenül szeresd, anélkül, hogy várnál valamit. 
Hiszen a másik, bármilyen legyen is, szeretetedre 
érdemes, mert Isten öröktől fogva végtelenü! 
szereti. 

Testvérünket szeretni annyi, mint titokzatosan 
és erőteljesen szólítani, öntudatra ébreszteni, fel
fedezni önmaga számára, beleilleszteni a világba 
azzal, hogy életet adunk neki. 

Sohasem viszed győzelemre a csapatodat, ha 
magadnak tartod meg a labdát. 

Sohasem arathatsz, ha nem veted el a magot 
a földbe. 

Sohasem fogsz tudni életet adni, ha nem adod 
oda a tiédet. 
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MEGHAZASODTOK 

Hány fiatal pár gondolja a templomból kilépve: 
«Végre már házastársak vagyunk, a célt elértük, minden 
befejezödött, most már csak élveznünk kell az életet ». 

Nem tudják, hogy minden akkor kezdődik, hogy nem 
az érkezésnél, hanem az indulásnál tartanak. Nem tudják, 
hogy minden nap újból és újból házasságot kell kötniük, 
hogy végre <<EGGYE." vál1zassanak. Nem ismerik fel, hogy 
nagyon hamar csalódni fognak, hacsak nem adnak 
egymásnak végtelen szereletet lstenben és lsten által. 

Amikor kocsid már mozgásban van, elengedect-e 
a kormánykereket és a pedált azért, mert már 
úgyis megy? 

Bármilyen régen házasadtatok is meg, nem 
vagytok és nem lesztek soha tökéletesen házas
társak. Minden nap újból és újból házasságot kell 
kötnötök. 

Házasságot kötni annyi, mint elfogadni egy
mást, egyesülni egymással a lét három szintjén: 
a fizikai, érzelmi és lelki szinten ( 1). Ne játszd 
sem az angyalt, sem a vadállatot. Légy ember! 

(l) V ü. "Az em het· a talpán», 17. L 
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Hogy használni lehessen: 
az asztal a lábain álljon, 
a kerékpár a kerekein, 
a háznak teteje legyen. 

Tartsd tiszteletben az értékek rendjét magad
ban, mert különben nem lesz házasságod szilárdan 
megalapozott, egészségesen kiegyensúlyozott. 

A testi szerelern szabadjára hagyva nem lehet 
önkéntes ajándék a másik számára, mert a test, 
ha nem hatja át a lélek, csak önmagát képes ke
resni. Ha szeretni akarsz, kell, hogy testedet lelked 
hassa ~t, lelkedben pedig Isten kegyelme lakoz
zék. 

A csóknak úgy van értelme, ha a szeretet jele: 
általa adod tudtára a másiknak: Vágyódom, hogy 
veled egyesüljek, éltetni akarlak azzal, hogy neked 
adom magam». 

A hitvestársak testi egyesülése azt jelenti, hogy 
egymásnak tudatosan, önként, szerelemből odaad
ják magukat, azért, hogy egymásnak és egy 
harmadiknak: a gyermeknek ajándékozzák önma· 
gukat; ez tehát lényegében véve kizárja az önző 
gyönyört. 

Hogy odaadhasd magad, 
légy önmagad birtokában, 
légy tested birtokában, 
légy szíved birtokában, 
légy lelked birtokában. 

Sohasem lesz vége annak, hogy meghódítsact 
önmagadat, sem annak, hogy adaajándékozd ma
gad, azaz, hogy szeress. Mindig, újra és újra, meg 
kell házasodnotok. 
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Nem könnyű az, hogy testünkkel, szívünkkel, 
szellemünkkel semmit sem tartsunk meg 
önmagunknak. Nem könnyű igazán szeretni; 
viszont az egész élet rendelkezéstekre áll, hogy 
segítsétek egymást szeretni (1). 

Mohó természetünk, a bűn által megsebezve 
arra ösztönöz bennünket, hogy kisajátítsuk ma
gunknak a dolgokat és a személyeket. Visszatart 
az ajándékozástóL 

A megváltás kegyelme szükséges ahhoz, hogy 
ismét képessé tegyen minket a szeretetre. 

Szerelmed útkereszteződésénél mindig egy ke
reszt emelkedik majd. De erről a keresztről Krisz
tus szólít az egyesülésre. 

Ha meghaltál önmagadnak, egyesülj az ő ha
lálával és ez magával visz Feltámadásába. 

Sohasem leszel tökéletesen szerető hitves, ha 
nem gyónsz, nem áldozol becsületesen. 

Sok párral találkozol, akik kézenfogva mennek, 
mert a testek könnyen egymásra találnak. 

Jóval kevesebb párral találkozol, akiknek a 
szíve összeforrott, mert sokkal_ nehezebb gyön
géden szeretni. 

Nagyon kevés párral találkozol, akik lényük 
legmélyén szarosan egyesültek, mert csak nagyon 
kevesen házasodtak meg lelkileg is. 

Egyesülni lelkileg annyi, mint bizalommal 
kicserélni egymással minden gondolatot, érzelmet, 
benyomást, kételyt, bánatot, tervet, álmot, örömöt, 

(l) Vö. « Ne csüggedj el soha. >>, 273. l. 
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csüggedést... közössé tenni egész belső világotokat 
egész feljlődésében. 

Egyesülni lelkileg annyi, mint kölcsönösen 
megteremteni egymásban ugyanazt az akaratot, 
hogy befogadjátok és szeressétek testvéreiteket, 
hogy találkozzatok és egyesüljetek Istennel. 

Egyesülni lelkileg annyi, mint egymás számára 
lemeztelenítve és áttetszően megjelenni együttesen 
Isten előtt, mint két imára kulcsolt kéz. 

Ne csapd be a másikat és ne csapd be önma
gadat. Vizsgáld magad és legyél nyílt: csak az 
őszinte bizalom egyesíthet benneteket. Ha titko
lódzó maradsz, nem fogsz tudni szeretni. 

Ami benned van és nem látszik kívülről, azt 
fel kell fedned. Ha elhatározod, hogy szeretsz, 
azt is el kell határoznod, hogy szakítasz egyéni 
életed autonómiájával és elfogadod, hogy roa
gányodba behatoljon a másik. 

Időt szakítotok arra, 
hogy egy bútor megvételét elhatározzátok, 
hogy pénzügyeiteket megvitassátok, 
hogy szabadságotokat előkészítsétek. 

Ellenőrzitek gyermeketek súlyát. 
Följegyzitek növekedését. 
Megfigyelitek tanulmányai eredményét. 
Vajon arra szakítotok-e időt, hogy rendszere· 

sen ellenőrizzétek házasságotok elmélyülését? 
Vajon jobban « EGYEK » vagytok-e ma, mint 

tegnap, és holnap még inkább azok lesztek-e? 

A virágnak át kell alakulni;1, hogy terméssé 
váljék. 
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A termésnek át kell alakulnia, hogy maggá 
váljék. 

A magnak át kell alakulnia, hogy élő fává 
váljék. 

Ha szeretni akarsz, tűrni kell, hogy átalakítsa
nak, hiszen a szeretet által egymás révén felfedez· 
tek egy új látási, érzési, cselekvési, felfogásbeli 
és imádkozási módot, amely kölcsönösen kiegészít 
és gazdagít benneteket. 

A szerekm mindennapi ajándékával kölcsönö
sen megtermékenyítitek egymást, nemcsak fizikai 
értelemben, hanem minden vonatkozásban. Elfo
gadjátok, hogy újjászülessetek, a szó sajátos értel
mében mindinkább «újra teremtődjetek ». Éppen 
ezért az igazi szerelern szükségképpen felbontha
tatlan. 

Az elváló házastársak elválaszthatják gyerme
keiket, « elszakadhatnak » egymástól, de a há
zasságukat nem tehetik meg nem történtté. 

A szerelern útja a testtől a lélekhez, a végestől 
a végtelenbe, a mulandótól az örökkévalóságba ve
zet. Igy szerelmednek minőségében fokozatosan 
fejlődnie kell a testek vonzódásából és egyesülé
séből a szívek vonzódásához és · egyesüléséhez, 
majd a lelkek egyesüléséhez egészen az Isten-lakta 
lélek végtelen mélyéig. 

Ha csak egy testet jegyzel el, hamarosan meg
ismered és már egy másikat kivánsz meg. 

Ha csak egy szívet jegyzel el, hamarosan ki
meríted és egy másik szív fog vonzani. 

Ha egy << embert » jegyzel el, még többet mon
dok: << Isten gyermekét », akkor, ha te is úgy aka-
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rod, szerelmed örök lesz. Mert a végtelen, amely 
túlmutat a férfin és nőn, lehetövé teszi a számuk
ra, hogy örökkévalóvá tegyék szerelmüket. 

Senki sem kopogtat az üres, romos ház ajtaján. 
Senki sem ihat a kiszáradt forrásból. 
Csak akkor lesztek alkalmasak a szerelemre, 

ha egymás számára kimeríthetetlen forrássá vál
tok. 

Tudatosan, vagy sem, de a szerelern Istennel 
való egyesülésre törekszik. Igy a teljes értékű há
zasság csak a házasság szentségében valósulhat 
meg, a Hárornságas Szeretet végtelen titkában, 
amelyet két emberi lény él meg, akik EGGYÉ 
lettek. 

Ha megélitek szentségi házasságotokat, végte
lenü! értékesek, és kimeríthetetlenek lesztek egy
más számára, mert ISTENT adjátok egymásnak, 
aki a SZERETET. 
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FOGADD EL HAZASSAGODAT! 

Ritka az olyan ember, aki legalább kevés időt nem 
veszteget el azzal, hogy sajnálja, hogy az, ami, vagy hogy 
nem az, ami lenni szeretne (l). 

Házasság esetén az ilyen sajnálkozási alkalmak még 
megsokszorozódnak. Sok házasember úgy gondolja, hogy 
elvétette házasságát, hiszen a házasfelek csak «elviselik» 
egymást. 

Ha boldog családi életet akarnak élni a hitvestársak, 
arra kell törekedniük, hogy elfogadják a másikat olyannak, 
amilyen, amilyennek idők folyamán megismerték, hogy 
abbahagyják a kölcsönös vádaskodást, hogy felülemel
kedjenek a látszólagos kudarcon. 

Lemondasz-e a házépítésről csak azért, mert 
a szállított anyagok nem felelnek meg a rende
lésnek? 

Eldobod-e a fonalat, amiből·kötni akartál, mert 
nem a megigért szabásmintát kaptad? 

Elhagyod-e gyermekedet azért, mert vérmér
séklete, jelleme nem olyan, mint amilyennek re
mélted? 

Lemondasz-e családi életednek építéséről csak 
azért, mert férjed nem az, akinek megálmodtad, 
mert feleséged nem olyan, mint remélted? 

(l) Vö. « Mikor fogatlod cl végre önmagadat?», 79. l. 
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Ha álomképet választottál házastársadul, éret
len ifjonc módjára cselekedtél. Csak önmagadat 
hibáztathatod, s ne vádold házastársadat, hogy 
nem az, akinek elképzelted_ 

Ha csalódott vagy és megmaradsz csalódottsá
godban, azt akaratod ellenére ki fogod mutatni, 
és ha kimutatod, egy kicsit még jobban eltávo
lítod magadtól a másikat, mert ahhoz, hogy kö
zeledhessen bizalomra lenne szüksége. 

Panaszaid mindmegannyi korlátot alkotnak, el
választanak a másiktól, pedig egyesülnöd kellene 
vele. 

Soha sem túl késő, hogy végre házasságra lépj 
azzal, aki megosztja veled életét. Csak rá kell 
szánnod magad. 

Nem élhetsz hármasban házaséletet: házastár
sad, te és az álomképed. Ha komolyan házasságra 
akarsz lépni, válj el az álomképedtőL 

Ha nem építhetsz kastélyt, építs legalább 
kunyhót, de nem fogod jól érezni magad kuny
hódban, amig a kastélyról álmodozoL 

Elhatároztad, hogy szakítasz álomképeddel, el
hagyod kastélyodat... Megszünteted ezzel illúziói
dat? Nem, nem irthatod ki azokat. 

Kezdd azzal, hogy megbocsátasz házastársad
nak, mert eddig még nem bocsátottad meg neki, 
hogy nem az, akinek elképzelted. 

Ajánld fel Istennek csalódásodat, összetört ál
maidat, mindazt a bánatot, haragot, csüggedést, 
ami benned élt. 
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Végül fogadd el őszintén a másikat olyannak, 
amilyen az a valóságban, fogadd el házasságod 
valóságát. 

Nem «életed átalakításáról » van szó, hanem 
arról, hogy te újulj meg. 

Talán sohasem szeretted igazán házastársadat, 
csak kívántad magadnak? 

Talán ö sem szeretett soha igazán, mert csak 
magának kívánt? ... ~s önzésetek, ez a két önzés 
egy pillanatra egyesült és a szerelern illúzióját 
keltette bennetek. 

Még ha az érzelmi vonzódás nyilvánvalóan el 
is enyészett, szeretheted, akarhatod házastársad 
javát. 

De hát a férjem ... ! De hát a feleségem ... ! 
Ne ítéld meg a másikat, ítéld meg önmagadat! 

Ha ö már nem szeret, szeresd te öt jobban és ön
zetlenül. Ritkán tud valaki ellenállni hosszabb 
ideig az igazi szeretetnek. Szereteteddel segíted 
öt abban, hogy szeretni tudjon. 

Mindig arra gondolsz: ö csalódást okozott ne
kem. 

Gondolj hát arra is: én is csalódást okoztam 
neki. 

O kezdte! 
Akkor is, most tc vagy a soron, kezdd el -

megújult szívvcl - újra szcrctni. 

Ha poharad üres, megtöltheted. De ha tele 
van? ... 

Lelked mélysége szabja meg annak a szere
tetnek a mértékét, amit befogadhatsz. 
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Azt mondod : minden hiba megtalálható 
benne. 

Egykor azt mondtad, hogy minden jótulajdon
ság megvan benne. 

Tegnap tévedtél, ma szintén tévedsz. 
Vannak jótulajdonságai és hibái, ezekkel mind 

« meg kell házasadnod ». 

Nem az én hibám, megváltozott! 
Nem te változtál meg? ... És ha megváltozott, 

miért csodálkozol? Élővel kötöttél házasságot, nem 
pedig márványszoborral. A szerelern nem egy pil
lanatra szóló, hanem örökre szóló választás. 

Szeretni egy férfit, egy asszonyt annyi, mint 
egy tökéletlen lényt, egy beteget, egy gyengét, 
bűnöst szeretni. 

Ha valóban szereted, meggyógyítod, támoga
tod, megmented. 

Szeretni - végső fokon - annyit is jelenthet, 
mint szenvedni egy egész életen át; azok, akik 
szeretni akarnak, jól fontolják meg, mielőtt elkö
teleznék magukat. 

A házasság szentsége megszentelte szövetsége
teket és segít titeket annak megvalósításában min
den nap. 

Hitvesi szivetekhől egyedül Krisztus tudja az 
önzést eltávolítani és helyreállítani a szerelmet, 
de hogy eljöjjön hozzátok, ma épp úgy, mint teg
nap, szüksége van egy IGEN-re. 

Házasságunkat elfogadni annyi, mint hitves
társunkat elfogadni, - de végső fokon annyi is, 
mint Jézus Krisztust, a Megváltót elfogadni. 
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A SZENVED:e.S, 
AZ EMBER TRAGIKUS MűVE 

Bennünk, körülöttünk és mindenütt a világban ijesz
tően, makacsul jelentkezik a szenvedés és a halál. Az 
ember kezdettől fogva beléjük ütközik. Ha a szenvedés 
misztériumába a saját erejéből akar behatolni, eleve ku
darcra van ítélve és még nagyobb sebet kap. Csak a 
keresztény hit fényénél közelírheti meg ezt a titkot, csak 
a hit mentheti meg a kétségbeeséstől. De csak egy hosszú 
út végén vár rá a béke. Az aki szenved, ne csodálkozzék, 
lwgy közelebb vall az istenkáromláshoz, mint a «fiat »

hoz, de higgye teljes erejéből, hogy egykor Jézus Krisztus 
segit neki nemcsak abban, hogy megértse a szenvedést, 
de abban is, hogy IGEN-t mondjon rá, és azt a saját 
üdvössége és a világ üdvössége érdekében használja fel. 

Miért szúrja meg a tövis azt! aki letépi a 
rózsát? 

Miért pusztítja a viharzó tenger a kontinen
seket? 

Miért támadja a felszabadult rádióaktivitás az 
emberiséget élete magvában? 

Miért romlik meg az ember teste, miért hasít 
tagjaiba szenvedés? 

Miért szenved az emberi szív éppen úgy, mint 
a megsebzett test? Miért okoznak egymásnak ke
gyetlen szenvedéseket az emberek? 
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Ha valami elromlik kocsid szerkezetében, vagy 
ha rosszul kezeled, megállapítod: a motor « be
teg». 

Ha nem tiszteled a tervező elgondolását, ha 
olyan átalakításokat végzel rajta, amelyek teljesen 
kiforgatják eredeti mivoltából, motorod megáll. 

Igy az emberek a bűnnel rendetlenséget okozva 
az Atya Tervében, bevezették a világba a szenve
dést és a halált. 

Az ember a bűnbeesés előtt a szeretet, engedel
messég és az isteni kegyelem révén harmóniában 
élt: 

harmóniában élt önmagával, 
harmóniában élt másokkal, 
harmóniában élt a világegyetemmeL 

önzésében és gőgjében az Istentől elfordult 
ember egyenetlenségre ítélte önmagát, egyenetlen
ségre önmagával, másokkal és a világegyetemmel 
szemben. A szellem és az anyag nehezen megvaló
sítható «házassága » kettészakadt. Válásuk küz
delmet, sebeket, halált von maga után. 

Nem az Isten akaratából van az, hogy az em
ber szenvedjcn és meghaljon, hanem az embe
rébőL 

A bíín bérc a halál, míg Isten ajándéka az 
örök élet a mi Urunkban, Jézus Krisztusban (1). 

Hát Isten nem tudta volna megakadályozni, 
hogy az ember vétkezzék? 

úh igen, dc csak úgy, ha elvette volna szabad
ságát. 

(!) Róm. 6, 23. 
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Szereti-e tanítványát a tanár, aki megadja a 
feladat megoldását, hogy ne tévedjen? 

Szereti-e gyermekét az anya, aki nem tanítja 
meg járni, mert fél, hogy elesik? 

Szereti-e felserdült fiát az apa, aki nem engedi 
cl szórakozni, mert attól tart, hogy rossznak lesz 
kitéve? 

Szeretné-e Isten az embert, ha elvenné tőle 

azt a lehetőséget, hogy szabadon válasszon, éljen 
és szeressen? 

Ha szeretsz, nem szabad elvenned a mások 
szabadságát, csak azért, hogy a bajt elkerüljék, 
engedd, hogy vállalják a tévedések, hibák, 
szenvedések kockázatát. 

Isten azért vállalta a bűn kockázatát, mert 
szeret bennünket. 

Gyakran világosan áttekintheted a bűn végzetes 
következményeit: 

gőgöd « megsérti » a másikat, 
önzésed megrabolja, 
érzékiséged kihasználja, lezülleszti, 
a nagy csapások: az alkoholizmus, kicsapon

gás ... szüntelen szenvedést 5zülnek, melyek 
visszahatnak egymásra egészen a végtelen
ségig, 

a kiváltságos népek bűnös nemtörődömsége, 
önzése vagy faji gőgje látatlanra veszi a 
nyomorúságos odukat, a rosszul tápláltsá
got, a higiénia hiányát, az analfabétizmust... 
stb. 

Nem panaszkodsz, hogy egészséges vagy, pedig 
egészségedet másoknak köszönheted (szüleidnek, 
azoknak, akik táplálékodat készítik stb.). 

185 



Nem panaszkodsz, hogy képzett vagy, pedig 
ismereteidet tanítómestereidnek, a könyvek szer- · 
zőinek, stb. köszönheted. 

Miért panaszkodnál a szenvedések miatt, ame
lyeket nem « érdemeltél »? 

Ha elfogadod a jóban való szolidaritást és ál
dásos következményeit, el kell fogadnod a rossz· 
ban való szolidaritást és következményét: a szen
vedést is. 

Egyetlen egészet alkotsz az emberiséggel és a 
világegyetemmeL 

Belélegezted a levegőt, az már « te » vagy. 
A föld nedvét asszimilálod, az átalakul tested· 

dé, lényeddé. 
Beiszod a nap sugarait, táplálnak, növelnek ... 
Hasznot húzol az égitcstekből, 
hasznodra vannak az összes emberek, 
hasznodra van minden anyag és minden gon· 

do lat. 
Függsz mindentől és mindenkitől, de hatsz is 

mindenrc és mindenkire. 

Ebben a hatalmas, totális testben, ahol a leg
kisebb lehelet is kihat a teremtés végső határáig, 
ha a bűn által rendetlenséget okozol, sokszor meg 
sem tudhatod, hogy milyen helyen és hogyan fog 
kifakadni a szenvedés fekélye. 

Ugyanígy, amikor szenvedsz szívedben, tested
ben, amikor kataklizmák törnek a világra, mondj 
le arról, hogy a baj eredetét megismerd. Fogadd 
el az emberek és dolgok titokzatos szolidaritását, 
de emlékezz mindig arra, hogy egyetlen bíint sem 
követhet el az ember a földkerekségen, anélkül, 
lzogy abból valahol szenvedés ne születnék. 
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«örülhet-e» Isten a bűnnek, amely engedetlen
ség és szeretetlenség Vele szemben? 

Hogyan « örülhetne » a szenvedésnek, amely a 
bűn elkerülhetetlen következménye? 

Minthogy a szenvedés az Atya szeretet-tervében 
súlyos rendetlenség, miként Isten nem nyugszik 
bele, te sem teheted. Harcolj ellene minden 
eszközzel: 

a test szenvedései ellen: higiénia, táplálko
zás, orvos tudomány, a tudományos hala
dásnak minden módszere ... 

az emberiség szenvedései ellen: emberi 
kapcsolatok, igazságosság, béke ... 

a szív szenvedései ellen: nevelés, szeretet ... 
a lázadó anyag, az elszabadult elemek okozta 

szenvedések ellen: tudományos kutatás, 
technika, munka ... 

Ha az emberekért, szeretetből, beleállsz a 
szenvedés megszüntetését célzó kűzdelembe, biztos 
lehetsz: akaratod megegyezik Isten akaratával. 

Ha eredményt akarsz elérni, pusztítsd el a 
szenvedés forrását: a bűnt. De ez a forrás nem 
fog kiszáradni az emberek szívében. A szenvedés 
megmarad most és a jövőben. Vajon megtalálod-e 
a módját, hogy jóra fordítsd, vagy elzárkózol-e 
kétségbeesésedbe? 

A modern emberek egyre jobban felhasználják 
a « melléktermékekct »: összegyűjtik a káros hul
ladékokat, hogy az emberiség javára fordítsák. 

Ha a hit megvilágítja a szenvedés eredetének 
litkát, megvilágítja annak a titkát is, mi módon 
lehet a világ üdvére fordítani. 

187 



Fel akarod használni a szenvedést, a bűn e 
melléktermékét? 

Kérdezd meg Jézus Krisztust, hogyan tette a 
szenvedfst a szeretet által a megváltás alapanya
gává. 
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A SZENVEDÉS, 
A MEGVALTAS ALAPANYAGA 

lsten 111!11! akarta a szenvedést, az nem az O műve, 
hanem az emberé. Az embernek most mdr el kell fogadnia 
élettár5ul a szenvedést, amelyet a bűnnel teljesen szabadon 
vdlasz.tott magénak. Kegyetlen életközösség lenne ez., ha 
Jézus Krisz.tus nem jött volna, hogy véget vessen a sz.en
vrJdés sz.örnyűséges értelmetlenségének. 

Az ember ldzaddsa egy óridsi keresztet dllított a 
vildgba, amely árnyékdval bebortítja az emberiséget és 
a vildgegyetemet. De Jézus Krisz.tus sz.eretete Atyja és 
az emberek irdnt ezt a keresztet a feltámadds útjávd 
tette. 

A szenvedés a társad, és a halál az idők mélyé-
ből int feléd. Mit fogsz tenni? 

Fellázadsz? 
Passzívan elviseled? 
Letagadod és megpróbálod elfelejteni? 
Panaszkodsz minduntalan és bosszút akarsz 

állni? 
Bármilyen legyen is a magatartásod, nem tu

dod eltaszítani magadtól a szenvedést, nem tudod 
magad kivonni a halál tragikus ölelésébőL 

Mások szenvedése láttán, megtörténik, hogy 
azt mondod: «úgy kell neki». 
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lsten sohasem örül a szenvcdésnek, hiszen ő 
gyermekeinek szerető Atyja; ö « szenved >>, ha 
téged szenvedni lát. 

A bűnbeesés után, 
a teremtés rendjében okozott rendetlenség 

után, 
az embernek az lsten ellen való lázadása 

után, 
szeretetének elutasítása után 

sem hagyta magára az embert. Nem engedte, hogy 
kétségbeessék, hanem « annyira szerette a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta érte ... » 

A földre jövő Jézus Krisztus három «teremt
ményt » talált, amelynek nem az ö Atyja volt a 
teremtője: a bűnt, a szenvedést, a halált. 

Hogy visszaadja a békét és a szeretetet az 
embernek, a harmóniát a világnak, le kellett 
győznie a bűnt, a szenvedést és a halált. 

Barátodról azt mondod: 
szívemben hordozom, 
szégyenkezem helyette a bűneiért, 
szenvedése nekem is szenvedést okoz. 

Valóban oly nagy a szeretet mindenható hatal
ma, hogy annyira egyesíti az egymást szeretőket, 
a jóbarátokat, hogy mindenestől elfogadják egy
mást. 

Mivel Jézus Krisztus mérhetetlen szeretettel 
szerette az embereket, mindnyájukat egyesítette 
önmagában: 
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magára vette bűneiket, 
elszenvedte szenvedéseiket, 
meghalt a halálukkal. 



Jézus, Aki a szo Igaz értelmében szeretetének 
áldozata volt, azt mondta a kereszten Atyjának: 
« Kezedbe ajánlom lelkemet », ezt a lelket, amely 
tragikus teher alatt roskadozott: 

az emberek bűneinek terhétől: << Ime Atyám, 
magamra veszem a felelősséget és helyet
tük kérem, bocsásd meg bűneiket, töröld 
el azokat»; 

az emberi szenvedések terhétől: << Felajánlom 
neked engesztelésül az emberek szenvedé
seit és az én szenvedéseimet, az ő halá
lukat és az én halálomat »; 

és az Atya visszaadta Neki az ÉLETET: íme a 
megváltás misztériuma. 

Az édesanya vállalja a szülés fájdalmait, mert 
szenvedése árán élet születik. 

De gyűlöletes és elviselhetetlen az ember szá
mára az, ha szenvedése hiábavaló. 

Ha azt akarod, hogy szenvedésednek és a világ 
szenvedésének «legyen értelme», akkor kell, hogy 
a kereszten függő Jézus Krisztust nézd, Vele ta
lálkozz és egyesülj. 

Jézus Krisztus által a haszontalan, értelmetlen, 
gyűlöletes szenvedés a megváltás alapanyagává 
válik. 

A szenvedés egymagában még nem vált meg, 
hanem a szeretet vált meg, amely Jézus Krisz
tusban e szenvedés ajándékát beragyogja. 

Nem szeretheted a szenvedést, hiszen az Jézus 
Krisztus eljövetele után is megmarad rossznak; 
de örüthetsz az alkalomnak, melyet a szenvedés 
nyújt, hogy áldozatul felajánljad és megváltsad; 
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mai fejfájásodat, 
halálosan fáradt tested ernyedtségét, 
ezt a nyilaló fájdalmat, amely húsodba mar 

és nem hagy nyugton, 
ezt a fájdalmas mozdulatlanságot, 
ezt a betegséget, 
ezt az erkölcsi szenvedést, kicsit vagy nagyot, 

átmenetit vagy állandót: 
kínos vagy egyhangú munkádat, nagyon igény
bevevő és kimerítő szakszervezeti vagy po
litikai kötelezettségeidet, sértett érzékenysé
gedet, erőfeszítéseid kudarcát, megalázó si
kertelenségét ... 

Mindezeket a szenvedéseidet 
Krisztus már elszenvedte, 
áldozatul felajánlotta, 
az Atya Fia kezéből már elfogadta a bűnök 

kiengeszteléseül. 

E szenvedések Jézus Krisztus szeretete révén 
már megváltották a világot. 

Nem kell mást tenned, csak minden szenve
désed mélyén csatlakoznod a Megváltóhoz: nézz 
szembe a szenvedésekkel, Jézust látod majd meg, 
amint jelt ad neked: 

viseld el tehát önként Vele együtt, 
áldozd fel önként Vele együtt, és akkor 
megváltod a világot, önként Vele együtt. 

Az emberiség minden szenvedése nem más, 
mint Jézus Krisztus szenvedése elosztva az idők 
folyamán. 

Jézus Krisztus keresztútja átvezet a világ min
den csataterén, nyomortanyáján, kórházán, mun
kahelyén, falud, városod utcáin keresztül... 
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A keresztút az emberek minden útján átvezet, 
de ha találkozol Jézus Krisztussal és követed öt, 
a keresztút elvezet majd téged a Feltá.madáshoz. 

Nem a Megváltó találta ki vagy választotta a 
keresztet, hanem azt a keresztet hordozta, amelyet 
a zsidók, és az emberek mind, a vállára raktak. 

Mielött magad keresnél engesztelést, fogadd el 
a mindennapi élet szenvedéseit. Válaszd a szab
ványkeresztet és ne a mértékre szabottat, mert 
még különbnek, erősebbnek hiszed magad a töb
bieknél. 

Ha a fát azért metszed, mert élvezed a vagdo
sást, 

ha a magot azért veted, rnert örülsz, hogy 
elrohad, 

ha azért vered meg gyermekedet, mert szen
vectése örömet okoz neked, vandál vagy és veszé
lyes örült, mert a metszökés sebhelye a szép 
gyümölcsért, 

az elvetett mag a gazdag kalászért, 
a gyermek büntetése emberi kibontakozásáért 

van. 
Igy a keresztényi vezeklés soha sem « hiába

való» szenvedés, hanem mindig lemondás a vad, 
vagy rothadt gyümölcsről a jó termés kedvéért. 

A szenvedés a világban a bűn látható jele. 
A Krisztusban vállalt és áldozatul felajánlott 

szenvedés a Megváltás érzékelhető jele. 

A bűntől való szabadulásunk kizárólag a 
Megváltó, Jézus Krisztus szenvedése révén lehetsé
ges. 
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Mindennapi szenvedéseid, amelyeket teljes 
mértékben vállaltál és áldozatul ajánlottál fel az 
Atyának, a leghatásosabb apostoli cselekedeteid. 

Ne csinálj a keresztből ékszert, 
sportszerű edzés eszközét, 
színházi kelléket, hogy feltünjél, 
gyülölt akadályt mindennapos utadon; 

a kereszt mindennapos eszköze annak, aki Jézus 
Krisztussal szeretetből meg akarja menteni az 
embert és a világot. 
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A VILAG TöK:BLETEStT:BSE 
:BS MEGVALTASA ISTENNEL 
:BS MINDEN EMBERREL 

Sok ember számára a munka nem egyéb, mint robot 
az adott körülmények között. Vannak keresztények, akik 
a munkát biintetésnek tekintik. 

Pedig a munka nemes. Altala az ember együttműködik 
lstennel a világ tökéletesítésén és egyesül minden emberrel. 
De a bíín benne van a munkában és a munka világában, 
akárcsak a féreg a gyümölcsben; meg kell t6le szabadítani. 
Csak a keresztény képes a megváltó Jézus Krisztust bele
vinni a munkába és ezáltal a világegyetembe. 

A munka révén az ember közreműködik a teremtésben, 
de közreműködik a megváltásban is. 

Isten az egész földet az embereknek adta hasz
nálatra, hogy együtt gyümölcsöztessék, hasz
nálják és hódolatul felajánlják. 

A földműves elveti a gabonát és Isten kikeiti 
a vetést. 

A Teremtő köveket ajándékoz, amiből a kő

műves épít. 
Az ember mindenfajta munkában lstennel 

működik együtt. 

Munkád közepette jelen van az űr. 
Dolgozni annyi, mint sietni az Istennel való 

találkozásra, hogy vele együtt tevékenykedhess. 
Igy a munka imádsággá válhat. 
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Isten, mivel képmására teremtette az embert, 
bizonyos értelemben teremtökké is tett bennün
ket (l). 

Munkáddal együttmüködsz Vele a teremtés 
elrendezésén és tökéletesítésén. 

Az Atya annyira bízik az emberben, hogy rá
hagyja a kezdeményezést a világ átalakításában, 
rendelkezésre bocsátja az anyagokat és hatalmát, 
de az ember az, aki alkot és épít, amikor akar 
és ahogyan akar. 

Munkáddal befejezed a magad teremtését. 
Fejleszted magad fizikailag, szellemileg ... 
Növeled hatalmadat a dolgok fölött. 
Egyre inkább teremtővé, azaz emberré válsz. 

Munkád által közösségre lépsz minden em
berrel, mert az ember sohasem «teremt» egyedül, 
szüksége van a többiekre, hogy éJbessen és 
építhessen. 

Még a müvésznek is, hogy képet festhessen, 
szüksége van testvérekre, akik festéket, ecsetet 
gyártanak; és hogy ezt megtehessék, ezeknek az 
embereknek ismét másokra van szükségük ... 

Egyetlen falat kenyérnek sütéséhez, 
egyetlen anyacsavar rögzítéséhez, 
egyetlen ív papír teleírásához szükség van a 

föld minden emberének erőfeszítésére. 

(l) Amikor ebben a fejezetben az emberre a • teremtő • 
szót alkalmazzuk, ezt a « létrehozó •, « alkotó " értelmében 
tesszük (vagyis aki Istennel teremt együtt). A szó szoros 
értelmében az ember sohasem lehet teremtő (aki ti. a 
semmiből hoz létre valamit). 
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Nem azért dolgozol elsősorban, 
hogy gyermekeidet ellássad, 
hogy jövődet biztosítsad, 
hogy pénzt keressél, 

hanem elsősorban azért dolgozol, hogy szalgálatot 
tégy embertestvéreidnek, akik cserébe megadják 
neked azt, amivel gyermekeidet elláthatod, jövő
det biztosíthatod. 

Gyakran megesik, hogy a munka 
tönkreteszi a munkást, 
megosztja az embereket, 
romlásba viszi a világot és a teremtés javait 

kisajátítja, hogy csak kevesek hasznára 
kamatoztassa, 

a gőgös embert Isten riválisává teszi. 

Pedig a munkának 
ki kell bontakoztatnia az embert, 
egyazon törekvésben kell összeforrasztania 
az egész emberiséget, 
be kell rendeznie és tökéletesítenie a világot 
az ember szolgálatára, 
az Atyát kell dicsőítenie. 

Amikor a Teremtő megalkotta a világot, jónak 
alkotta meg:« és látta Isten, hogy az jó ». 

Minden rendben volt: 
a világ az ember uralma alatt, 
az ember teste szellemének hatalmában, 
az ember lelke Istennel egyesülve a szere
tetben. 

Azután következett: 
a lélek lázadása az Isten ellen, amely 
maga után vonta a test lázadását a szellem 
ellen, 
és a világ lázadását az ember ellen. 
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Most minden rendetlenségben van. Helyre kell 
állítani az embert, helyre kell állítani a világot. 

Isten azt mondta: « Töltsétek be a földet, és 
hajtsátok uralmatok alá ». 

Majd azt mondta: « Fájdalommal szülöd gyer
mekedet» (1), 

c Arcod verejtékével keresed kenyeredet ». 
Az ember megszülése és nevelése, első éveiben, 

sajátosan az asszony feladata, 
a világegyetem « megszülése » és felépítése 

sajátosan a férfi feladata, 
mindkettő a bűn következtében keservessé 
vált. 

A munka nem büntetés. 
A gyermek nevelése nem büntetés, 

de ez a kétféle c teremtés» most fájdalmassá vált 
az ember számára .. Minthogy helyre kell állita
nunk, ha akarod, ez a szenvedés megváltássá 
lehet. 

Az eredeti bűn következtében, 
mindennapos bűneid következtében, 

nem lehet sikeres teremtés a földön a megváltás 
elfogadása nélkül. 

Az igazi munkának örömet kell szereznie, mert 
minden megváltás a feltámadásban teljesedik ki. 

Munkádnak szüksége van megváltásra. 
Az egyetlen igazi megváltó: Jézus Krisztus. 
Hogy munkád szép és nagy lehessen, szüksége 

van Jézus Krisztusra. 

(l) Ez nemcsak a testi, hanem lelki értelemben vett 
• szülésre ,. is vonatkozik: a nevelésre, szellemi kiművelésre 
stb. 
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Krisztus ács volt sok éven át. Megváltó tevé
kenységét kétkézi munkával kezdte meg. 

A te dolgod, hogy belevidd a Megváltó Krisztust 
az emberi munkába : 

a megkeresztelt ember lelkével, 
a megkeresztelt ember eszével, 
a megkeresztelt ember szívével, 
a megkeresztelt ember kezével 

kell hozzányúlnod a dolgokhoz és megváltanod 
azokat mindennapi munkád által ott, ahová az 
Atya megbízottjaként küldött. 

Velük kell harcolnod a munka világában az 
igazságtalanság, az elszemélytelenedés, a széthú
zás, a gyűlölködés ellen. 

Neked kell megkeresztelned a munkás harcát. 
A bűn ellen harcoló Megváltó Krisztus már meg
előzött a küzdelemben, de ha találkozni akarsz 
Vele: 

a szakszervezetben, 
a kollektív szerződés aláírása során, 
az üzemi bizottságban, 

akkor angazsáld magad olyan lélekkel, mely a 
Hitből, Reményből, Szeretetből _él. 

Harcod eredménytelen lesz, mihelyt az nem a 
szeretet harca Krisztusban. 

"új emberré» kell válnod Krisztusban, hogy 
munkád és a munka világában vállalt kötelezett
séged révén a föld is « új földdé » váljék 

A lustaság visszautasítása annak, hogy Isten
nel együtt munkálkodj a saját magad és a világ 
tökéletesítés én. 
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Pompás a virágárus művészi ízlésű csokra; de 
mennyivel értékesebb az anyai szív számára kis
gyermekének sok szeretettel megkötött, ügyetlen. 
csokrocskája. 

Nem az a fontos a számodra, 
hogy egy csodálatos hidat terveztél, 
egy zseniális alkotást hoztál létre, 
vagy jelentéktelen levelet gépelsz egy eldu

gott kis irodában. 
A fontos az, hogy valóban a helyeden légy és 

a lehető legjobban valósítsd meg a megváltást 
a teremtés e pillanatában és részecskéjében. 

Ne várd a földi paradicsomot, illúziókba rin
gatnád magad. Mert amint te sem leszel tökéletes 
csak az égben, a világegyetem is csak a test fel
támadása után éri majd el végleges tökéletességéL 

De harcolj minden erőddel a munkád által és 
a munka világában, mert az égi paradicsom gyö
kerei mélyen a földbe nyúlnak. 

Erősítheted, szépítheted a testedet, de csak 
lelked fogja beragyogni igazi szépséggel. 

A feltámadáskor tested oly mértékben alakul 
át, amilyen mértékben Isten fénye átragyogta 
lelkedet. 

Foglalkoznod kell a világgal, a lehető legjobb 
és legszebb munkával kell építened, de az csak 
anyag marad és a « lelkét » tőled várja. 

A feltámadáskor szép lesz a teremtés a töké
letes technika, a művészi ihlet révén, de minde
nekelőtt és legfőképp attól a szeretettől lesz szép, 
amelyet azok árasztottak beléje, akik tökéletesí
tették. 
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EG~SZ ~LETEDET SZENTELD 
AZ EMBEREK MEGMENT~S~NEK! 

« Angazsmán » (1) ez ma gyakran használt szó. Az em
berek odaadását jelölik vele a testvéreikért, különösen az 
emberibb életfeltételekért, társadalmi berendezésért folyta
tott harcban. 

Az ember nem szerelheti Istent, ha nem szereti testvé
reit, és nem szereti testvéreit, ha tétlenül türi, hogy szen
vedjenek. Minél jobban előrehalad a világ, annál jobban 
elmélyül a baj a politikai, gazdasági, társadalmi életben; a 
szervezetekben, szabályzatokban, törvényekben; a dol
gokban magukban, abban az együttesben, amelyet « struk
túráknak » neveznek. Az ember szenved miatta. Nem 
elégedhetiink meg azzal, hogy megszabadítjuk az embert 
valamilyen egyéni « megoldással», bármilyen nagylelkű 
legyen is az; a harcot a struktúrák síkján kell folytatnunk. 
Mindazonáltal a keresztény ember sohasem felejtheti el, 
hogy angazsmánjával végső soron az embert kell meg
mentenie és az Isten Országát kell építenie. 

Ha a súlyos sebesültet cserbenhagyod az út 
szélén anélkül, hogy segítséget nyújtanál neki, 
elítélnek, mert nem segítettél egy életveszélyben 
forgó emberen. 

(l) Fordításunk tudatosan őrizte meg az eredeti francia 
szót (a belőle képzett igével) - más nyelvek is eredetiben 
alkalmazzák-az itt kifejtett értelemben. (A forditó megj.) 
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Jézus Krisztus megmondotta, hogy ha közöm
bösen mégy el szenvedő testvéred mellett, nem 
nyered el az örök életet (l). 

Ha tudjuk azt, hogy vannak emberek, akik 
éhenhalnak, 
nyomorúságos kunyhókban laknak, vagy 

hajléktalanok, 
munkanélküliek, vagy éhbérért dolgoznak, 
munkakörülményeik rabszolgái, 
analfabéták, járványok által sújtottak, elha

gyatott öregek ... stb., 
ha mindezt tudjuk és semmit sem teszünk, 

annyi, mintha Isten előtt saját kárhozatunkat 
írnók alá. 

Az lsten szeretetének a földön csak egyetlen 
módja van: ha testvéreinket szeretjük, vagyis 
ha odaadjuk magunkat nekik. De ennek többféle 
módja van. 

Ha « benső életedet » igyekszel fejleszteni 
anélkül, hogy fejlesztenéd « külső életedet» test
véreid irányában, illúziókat kergetsz, mert nem 
állíthatod, hogy Jézus Krisztussal lelked csendjé
ben egyesülsz, ha a szenvedő és haldokló Krisztus 
- melletted - hiába szólongat. 

Ha az Atya a világba helyezett téged és ott 
megtart, ne mondd: 

« sajátos hivatásom van », 
« lelkileg segitern az embereket ». 

Bérházadban, háztömbödben, munkahelyeden 

(l) Vö. Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédet 
(Lk. 10, 25-37); és az utolsó ítélet leirását (Mt. 25, 3146): 
« eheztem és ennem adtatok... vándor voltam és befo
gadtatok ... "· 
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várnak rád a testvéreid és nem vonhatod ki ma
gad a testvéri szeretet konkrét kötelessége alól. 

Igaz, hogy Isten egyesektől túlnyomórészt 
szemlélődő életet kívánhat, de - kevés kivétellel, 
amelyet ellenőrízni kellene - sohasem ment fel 
azért a tettekben megnyilvánuló szeretet alól. 

Ha egy szerzetes odáig jutna, hogy nem törődik 
az emberekkel, - éspedig nemcsak lelki, hanem 
anyagi nyomorúságukkal is, - az már elvesztette 
Isten iránti érzékét és a szeretete iránti fogé
konyságát. 

Ne menekülj elképzelt «magasságokba». 
Növekedjél határtalanul «fölfelé» {1), de úgy, 

hogy «alul» (2) nem veszted el a talajt. 

Amit testvéreid szenvedésének konkrét enyhíté
sére teszel, az lsten iránti szereteted valódiságát 
bizonyítja. 

Ha két verekedő embert látsz, szétválasztod 
őket, de ugyanakkor civódásuk okát rendezni is 
próbálod. 

Ha többeket megfertőzött a vízvezetéki víz, 
gyógyítod ugyan az áldozatokat, de ugyanakkor 
gondoskodsz a víz fertőtlenítéséről is. 

Az emberek szenvedéseinek számtalan oka van, 
enyhítened kell testvéreid szenvedését, de egyút
tal a bajok okai ellen is harcolnod kell. 

Nemcsak egyeseket kell megmentenünk, de az 
egész emberi életet és mindazt, ami alkotja: a 

(l) Vö. «Ember a talpán», 17. l. 
(2) Vö. « Az ember két dimenziója », 23. l. 
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ma valóságát, politikai, gazdasági, társadalm1 
vonatkozásban. 

Ki kell mutatnod testvéri szeretetedet: nemcsak 
testvéreid egyéni szolgálatában, de az egész em
beri közösség szolgálatában is, a « struktúrák » 

megjavítására irányuló tevékenységed révén. 

A vállalatnál társad nagyon rosszul keres, te 
viszont jól keresel. Ha egyénileg nagy áldozatokat 
hozol, hogy segítsd, ez dicséretes: de hát a töb
biek, és az okok? ... 

A keresztény szeretet bizonyos tökéletessége 
egyéni kapcsolataidban néha megnyugtathatja 
lelkiismeretedet, de ugyanakkor elrejtheti előled 
a tökéletes, teljes anganzsmán óriási feladatát az 
egész közösség igazságosabb és emberibb életfel
tételei szolgálatában. 

Tanúja vagy egy lopásnak. Ha nem teszel sem
mit megakadályozására, és azután nem teszel 
semmit felfedésére, bűnrészes vagy és ítéletet 
érdemelsz. 

A világban tanúja vagy a szeretethiánynak, az 
igazságtalanságnak, amely az emberiség nagy részé
nek szenvedéssét idézi elő. Ha nem szólsz 
semmit, ha nem teszel semmit, cinkos vagy: a 
többiekkel együtt viseled e bűnök terhét. 

A világ struktúráiban annyira megromlott, hogy 
néha kénytelen vagy a rosszban résztvenni: 

a munkásnak a gyárban bombát kell gyártania, 
a kereskedőnek alkoholt kell árusítania, 
a bírónak válásokat kell kimondania, 
a vállalkozó, hogy bizonyos munkákat meg· 

kapjon, dugpénzekkel veszteget..., neked is szen· 
vedned kell ezek láttán; nem fogadhatod el más-
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képp ezt a rosszat, csak azzal a feltétellel, hogy 
másutt veted be magad, hogy harcolj ez ellen a 
megbomlott világ ellen. 

<< Bárminő emberi szenvedés láttán, amennyi
ben rajtad áll, 

ne csak arra törekedjél, hogy a szenvedést 
késedelem nélkül enyhítsd, hanem gyökeré
ben is orvosold az okok megszüntetésével; 

ne csak arra törekedjél, hogy az okokat meg
szüntessed, hanem ezenfelül arra is, hogy 
késedelem nélkül enyhítsd a szenvedést. 

Csak az a jó, igaz és igazságos ember, aki 
elszánta magát arra, hogy ugyanazzal a teljes 
odaadással, egész lényének bevetésével szenteli 
magát - lehetőségeinek keretén belül - mindkét 
feladatnak (l). 

Ha minden embernek volna 
mit ennie, 
hajléka, kocsija, 
jégszekrénye ... 

Ha minden embernek volna 
alapos műveltsége, 
foglalkozása ... 

Ha a tudósok, mérnökök uralrnuk alá hajtot
ták volna a földet, 

ha az orvosok legyőzték volna a .rákot, a 
leprát, és minden betegséget..., 

ha a társadalom gazdaságilag, politikailag, tár
sadalmilag egészséges felépítésű volna 

(l) Abbé Pierre szavai az Emmaus-i bajtársak életsza
bályaiban, idézve a « Faim et Soif • folyóirat fejlécén is. 
(Emmaus volt Abbé Pierre hajléktalanjainak első otthona. 
A forditó megjegyzése). 
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vajon paradicsom lenne-e a világ, amelyben az 
emberek boldogan élnek? 

Bizony nem, ha az ember szíve előbb meg nem 
változott. 

Harcba kell szállnod minden erőddel az em
beribb életfeltételekért, struktúrákért, de ne higgy 
gyógyító mindenhatóságukban. 

Mit kell előbb megváltoztatni: 
az embert, 
a gondolkodásmódját, 
vagy pedig a struktúrákat? 

Légy rajta, hogy mindez egyidejűleg megváol 
tozzék. 

De ne felejtsed el, hogy végső soron mindig az 
embert kell elérni, mert az ember sorsa forog 
kockán. 

A rossz az emberben van, éspedig oly mélyen, 
hogy senki sem képes azt kiirtani lsten segítsége 
nélkül. 

A világnak szüksége van a keresztényre (krisz
tusi emberre), szüksége van rád, hogy megmentsd 
az embert és a struktúrákat. 

Az ember egységes, az egész embert kell meg
menteni, - ugyanazzal az erőfeszítéssel - nem 
pedig ma a testét, holnap a lelkét. 

Meg kell mentened a világot, ez emberi hiva
tásod. Meg kell mentened a világot Krisztusban, 
ez keresztényi hivatásod, de amikor mint krisztusi 
ember jársz el, ugyanazzal a cselekedettel meg
mented a világot, éspedig Krisztusban. 

Minden angazsmánodat a hitben kell látnod 
és élned. 
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Tagja vagy az emberiség nagy testének. 
Tagja vagy a nagy titokzatos Testnek. 
A testben minden tagnak megvan a maga 

szerepe. 
Ne a szeszély vagy ízlés irányítsan angazsmá

nod megválasztásában, hanem az a szándék, 
hogy teljesítsd az Atya rád vonatkozó akaratát. 

Ha vizsgálod: 
képességeidet, amelyeket az úr adott, 
a helyet, ahová állított, 
a személyeket, akik között élsz, 
felfedezed majd a feladatot, amelyet neked 

szánt. 

Ha egy csoporthoz tartozol, engedd, hogy test
véreid segítsenek, ellenőrizzenek, mert együttesen 
kell megmentenetek a világot. 

Sokan, gyenge vagy gyáva, de mindenesetre 
önző emberek, leülnek, hogy ne kelljen járniuk. 

Inkább kockáztasd meg, hogy menetközben 
belep az út pora, semmint tétlenül vesztegelve 
érjen a halál. 

A tett értékét nem emberi fontossága szabja 
meg, hanem a jelenlét, készenlét, szeretet foka, 
amelyet belevittéL 

Hatékony és igazi bevetésed előfeltétele, hogy 
a hit világosságával, 
a remény által bizalommal eltelve, 
az isteni szeretettől szeretetre gyulladva 

bekapcsold önmagadat, bekapcsold tetteidet az 
Atya nagy tervébe. 

Akkor majd őszintén mondhatod: « Mi Atyánk, 
ki vagy a mennyekben, jöjjön el a Te országod"· 
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TESTVÉRED SZENVED 

ÉS MEGHAL 

Ijesztő a fejlődésiJen elmaradutt országok nyumow, 
nyugtalanító a fejlett országok lelkiismeretlensége, mivel 
nem tesznek meg mindent szenvedő testvéreik megmen
téséért. A Szeretetlenség következtében napról-napra 
egyre jobban mélyül a szakadék a kiváltságosok és a 
jogfosztottak közt. Fennáll az a veszély, hogy holnap a 
világ kaoszba zuhan. A keresz.tényni!k érewie kell a fele
lősségét, amelyet minden emberrel közösen hordoz, hiszen 
az Vr megparancsolta neki, hogy szeresse felebarátait úgy, 
mint önmagát. 

Abbé Pierre gondolataiból, szavaiból kiindulva írtuk 
e sorokat. Altalában nem szó szerint idézzük, mert az 
azzyag jó részét beszélgetések során maítettiik (l). 

Most már tudjuk, hogy a világon három test
vérünk közül kettő elégtelenül táplált, hogy mil
liók hajléktalanok, iskolázatlano~. stb. 

Ha nem teszünk meg mindent megmentésükre, 
az emberiség nyomora kárhozatha dönt bennün
ket. 

« Mit műveltél? » - kérdezte Káint az úr -
« öcséd vérének szava hozzám kiált a földről» (2). 

(l) L'Abbé Pierre vous parle, (Editions Le Centurion); 
Emmaüs, (Editions du Soleil Levant). 

(2) Gen. 4, 10. 
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A támadóval szemben a nemzet mozgósítja 
egész gazdasági és emberi erejét, hogy megvédje 
népét. 

Ha az emberiség kiváltságos egyharmada nem 
mozgósítja minden gazdasági és emberi erejét a 
nyomor, az emberiség kétharmadának esküdt 
ellensége ellen, akkor el fog pusztulni. 

« Egyetlen háború van, amely kétségtelenül 
mindenkor teljesen igazságos, ez a nyomor elleni 
háború». (Abbé Pierre) 

Azzal, hogy adunk egy keveset, sok embert 
megmen tünk. 

Mivel azonban nem adunk mindent oda, nem 
tesszük lehetövé, hogy ezek az emberek megfe
lelően, és főképpen emberhez méltó módon élje
nek, vagyis saját erejükből, ne pedig a mi ala
mizsnáinkbóL 

Ezek az emberek tehát fegyverkezni fognak, 
hogy megszabaduljanak tőlünk és megsemmisít
senek. Nem szereltük őket eléggé, tehát gyülölni 
fognak bennünket. 

Azzal, hogy egy keveset adunk, bizonyos szá
mú embernek lehetövé tesszük, hogy elér je a mű
veltség minimumát. 

De mivel nem adunk meg mindent, nem 
tesszük lehetövé, hogy megtalálják önmagukban 
nyomuruk legyőzésének eszközeit. 

Ezek az emberek tehát egyre jobban tudatára 
ébrednek szenvedéseiknek, és hogy szenvedéseik 
folytatódni fognak, tehát végül fel fognak lázadni. 

Ritkán akad olyan ember, aki egy szép napon 
meggyűlölné azokat, akik igazán szerették őt, 
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vagyis azokat, akik teljes önzetlenségge!, a leg
csekelyebb háláról is lemondva odaajándékozták 
magukat neki. 

Biztos jele 
egy személy, 
egy társadalom, 
egy egyház 

hanyatlásának az, ha elsősorban a leghatalma
sabbakat, a leggazdagabbakat szolgálja, ahelyett, 
hogy elsősorban a legtöbbet szenvedőket, a leg
szegényebbeket szolgálná. 

A kíváltságos népek nemtörődömsége és éret
lensége ijesztő. Milliókat pazarolnak arra, hogy 
megmentsenek egy havas csúcson eltünt egyetlen 
embert, hogy felkutassanak egyetlen hajótöröt
tet, de ugyanakkor milliókat hagynak éhen veszni, 
akiket pedig egy marék rizs megmentene. 

Mi az, ami a legbiztosabban megszünteti a ci
vódó, viszálykodó házastársak széthúzását, civa
kodását? Beteg, vagy haldokló gyermekük iránti 
áldozatos odaadásuk. 

Ma is csak akkor találnak egymásra az embe
rek, - akár a lakónegyedekben, akár a váro
sokban, akár nemzeti-, vagy világviszonylatban -
ha minden erejüket a legtöbbet szenvedő 

testvéreik megsegítésére fordítják. 

Attól a pillanattól kezdve, amikor az ember 
saját jólétét tűzi ki célul, bukásra és halálra ítéli 
önmagát. 

A Nyugat emberének, aki egyre zsarnokibb 
szükségletek rabszolgája lett, meg kell találnia 
az élet igazi értelmét, mert különben pusztulásra 
ítéli saját magát, 
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vagy önmagától, belső szétesése következtében, 
vagy pedig a szenvedők végeláthatatlan . sere

gei től, amelyek végül is ellenálhatatlanul fellá
zadnak ellene. 

Egyetlen életcél rnutat kiútat a mai világ tra
gikus helyzetéből: a kűzdelern, de nemcsak a társa
dalmi osztályok igazságtalan egyenlőtlensége ellen, 
hanern a fejlődésben elmaradott népek felemelke
dése érdekében is. 

« Az ernber csak attól a pillanattól van meg
mentve, arnikor már maga rnent meg mást ''· 
(Abbé Pierre) 

Bárki légy Is könyvern olvasója, még ha sze
gény is vagy, kiváltságos vagy, rnert kiváltságos 
országban élsz. A kiváltság pedig felelősséggel jár. 

Kiváltságot jelent a pénz és az anyagi javak, 
az egészség, 
a rnűveltség, 

a nevelés, 
a hit. 

Minél jelentősebbek kiváltságaid, annál na
gyobb a felelősséged, annál keményebb az ítéle
ted, ha nem szolgálod rnindenki javát. 

Tegyük fel, hogy különleges körülrnények ösz
szejátszása folytán nem tudod, hogy testvéreid 
egyike még él, de a legnagyobb nyomorban és 
életveszélyben, - nem vagy felelős a megmen
téséért. 

De egy nap tudomást szerzel létezéséről, és 
szenvedéséről: ha rnost sem teszel semmit meg
mentéséért, végérvényesen el vagy ítélve Isten 
és az ernberek előtt. 
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Vajon mondanád-e: «E héten nem vertem 
meg a feleségemet, nem mérgeztem meg az éte
lét ... tehát szeretem »? 

Ne mondd hát azt sem: « E héten nem ártot
tam a felebarátomnak... tehát szeretem, rendben 
van a szénám ». 

Az úr nemcsak azt parancsolta nekünk, hogy 
ne ártsunk felebarátunknak» (így élhetnek po
gányok is), hanem azt parancsolta, hogy szeres
sük felebarátunkat, mint önmagunkat. 

« Ha " szeretni, mint önmagamat " nem azt je
lenti, hogy elsősorban őt szolgálom, ha kevésbé 
boldog mint én, - akkor egyáltalában mit je
lenthet?» (Abbé Pierre) 

« Mielőtt magunkra gondolnánk, elsősorban 

azoknak szolgáljunk, akik többet szenvcdnck, 
mint mi ». (Abbé Pierre) 

Ha boldog tudsz lenni a többiek nélkül, 
ha kortársaid boldogok tudnak lenni a többiek 

nélkül, akkor tc és kortársaid már megítéltettc
tek, mert a « szeresd felebarátodat, mint tenma
gadat» nem evangéliumi «tanács», hanem pa
rancs. A tanács a következő: « Mcnj, add cl ja
vaidat és kövess engem». 

Javaidból a felesleg, vagyis az, ami már nem 
feltétlenül szükséges a magad és a tieid tisztessé
ges megélhetéséhez, nem a tied, l!ancm a töblJieké. 
Ha magadnak tartod meg, tolvaj vagy. 

Ha közvetve vagy közvetlenül odaadod javaid
ból a felesleget, nem vagy sem a keresztény sze
retet mintaképe, sem arra nem szaigálsz rá, hogy 
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megcsodáljanak: egyszerüen a kötelességedet tet
ted meg, ennyi az egész. 

A felesleg odaadása nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy szétosztogatod. Gyümölcsöztetheted is, de 
a többiek javára. 

Nem arról van szó, hogy az emberek teljesen 
egyenlőek legyenek, 

de harcolni kell a túlságosan nagy egyenlőt

lenség ellen, 
meg kell << téríteni " azokat, akik halmoznak 

testvéreik rovására. 
Az ember arra van teremtve, hogy kincseit a 

szeretetben kicserélje. 

Ha fuldokolni látsz valakit, ne vesztegesd 
idődet mondogatván: << az ő hibája, meg kellett 
volna tanulnia úszni ». Húzd ki a vizből és azután 
tanítsd meg úszni. 

~s ha nem akar mcgtanulni, még mindig nem 
tettél kötelességednek eleget, meg kell győznöd 
és segítened kell, hogy akarjon úszni tanulni. 

Ne mondd egy emberről (népről) sem: <<az ő 
hibája, hogy nyomorban van, miért nem segített 
magán úgy, mint én ». önmagadat itélnéd el ezzel. 

Mert az, hogy valaki kevésbé tehetséges, mint 
te, kisebbek az anyagi lehetőségei, vagy akár lusta, 
sőt züllött is, még nem jogosít fel arra, hogy 
ellopd tőle, ami megilleti. 

De ha tehetségesebb vagy, mint ő, ha nagyob
bak az anyagi lehetőségeid, ha bátrabb, erénye
sebb vagy... akkor teljes erődből segítsd meg, 
hogy képessé váljon a saját maga megmentésére. 

Mindig szeretned kell tehát... 
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Mivcl nem egyénileg, hanem kollektíven vagy 
felelős a világ nyomoráért, 

megmentéséért sem egyénileg, hanem a kivált
ságos emberekkel együttesen vagy felelős. 

A kollektív felelősség maga után vonja a kol
lektív törekvésben való angazsmán kötelességét. 

Ne mondd: « itt nem tehetek semmit >>, sokat 
tehetsz; 

ne álmodazz különleges tettekről, hanem 
világos szemmel fedezd fel a mindennapi 
élet kínálta lehetőségeket; 

legelőször és mindenekelőtt saját környeze
tedben harcolj: szakszervezetben, politikai, 
családi körben ... Igy közvetve vagy közvet
lenül a nyomor ellen küzdesz « az emberi 
haladásért ». 

Hozz rendszeresen anyagi áldozatut olyan 
mozgalmak javára, amelyek a legnyomorul
tabbak felszabadításán munkálkodnak. 

Igyekezz személyesen megismerni és megis
mertetni környezetedben a fejlődésben elma
radott népek rettenetes nyomorúságát. 

A közvélemény egyre nagyobb erővé válik, 
latba kell vetni teljes súlyát, hogy fel
ébresszük a kiváltságos egyének, népek lel
kiismeretét. 

Foglald imádba nzinden 1wp az emberiség 
legtöbbet szenvedő népeit. 

A parancs mindenkinek szól, a tanács néhány 
embernek. 
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Egyesektől, magánosoktól vagy családoktól, 
talán majd többet is kiván az Or. 

A szeretet csúcsára érsz, ha « egy leszel közü
lük », egy a legtöbbet szenvedők között, hogy ve
lük együtt, nyomoruk kellős közepében felfedezd 
az üdvösség útját és erejét. 

Vajon mit mond neked majd az Or az Utolsó 
Itéleten « az összegyült nemzetek» előtt? 

« Eheztem, és ennem adtál; szomjaztam, és 
innom adtál; hajléktalan voltam, és befogadtál; 
mezítelen voltam, és felruháztál; beteg voltam, 
és meglátogattál; börtönben voltam, és felkeres
tél... » vagy pedig azt mondja: « éheztem, de en
nem nem adtál; szomjaztam, de innom nem adtál... 
stb» (1). 

Ebben rejlik életcel sikerének vagy kuclarcá
nak a problémája (és a kiváltságos népek sike
rének vagy kuclarcának a problémája); ha ezt nem 
veszed tudomásul, minden egyéb csak illúzió (2). 

(l l Mt. 25, 31-46. 
(2) .4 fejlődésbell elmaradt 11épek prohlémái11ak mel!,

ismcréséhez a szerző a következőket ajánlja: 
P. Lcbrct mt'ivci!: " Le Dramc du Sieele » 1's " Sukide 

ou survic dc I'Occidcnt » (mindkcttő a Les Editions Ouvric
rcs. Paris kiadása); 

a kön~tkező folyuiratokat: • Faim et soif » (Paris). 
« Missi • (Lyon), • Vil'allte A!rique • (Paris); valamint a 

Pax Christi mozgalmat, hasonló című folyóiratát s 
különfélc kiadv:lnyait (3, ruc dc l'Abbayc, Paris 6). 
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AZ EMBER 

ÉS ÉLETE 

KIUSZTUSBAN 

4 





A « SZűKLATOKöRű » EMBER, 

ÉS A 

KERESZTÉNY MÉLYEBB LATÁSA 

A mudern embert, amikor elgondolkodik, nyugtalanság, 
sőt félelem fogja el a világgal szemben. Bár megmagya
rázhatja, bár uralma alá is Twjthatja, bár nagy garral meg 
is fékezheti: arra képtelen marad, lwgy értelmet adjon 
neki. A hívő keresztény azonban a hit segítségével behatol 
a világmindenség misztériumába (l). 

Ezzel szcmbe1z sok << hívő" a hitet nagyon is emberi 
llit színvunalára {okozw le. Igy a 1zit egyes konzervatívok 
számára helyes elvek összessége; az "erényesek •• szá11lára 
erkölcsi kódex; a << jámboruk » számára << vallásgyakorln/ok 
végzése»; de vajmz hány ember számára jelenti a !zif azt 
a világosságot, amely bevilágítja az egész életet és diga· 
~itást nytíjt annak legkisebb részleteiben is? 

Ahol te csak egy vízcseppet látsz, ott a tudós 
a mikroszkóp alatt a mozgó élőlények egész vilá
gát fedezi fel. 

Ahol te csak egy « dolgot » láttál, ott a költő, 

a míivész egy nagyobb, szebb valóság megnyilvá
nulását látja. 

Ott, ahol az ember csak élő személyeket, vé
letlen eseményeket lát, a hívő keresztény Isten 
növekvő gyermekeit, az Atya épülő országát látja. 

(l) A misztérium szó itt is, és a todhbiakhan többet 
mond, mind "titok ••; annyi mint: tito!uatosan mükiidő 
iste!li valoság. (A fordító megjegyzése). 
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Az ég a megtestesülés óta áthatotta a földet, 
és minden dolognak, minden eseménynek, min
den személynek kettős arculatot adott: földit és 
égit. Csak a keresztény képes a világegyetemet 
és az emberiséget a maga egész valóságában szem
lélni, mert hite, ez a « mélyebb látás » lehetövé 
teszi, hogy a Játszatokon túl a maga TELJES
SÉGÉBEN fogja fel a világot. A hit tehát nem 
korlát, hanem kibontakozás, általa felcseréled a 
magad « rövidlátását » Isten látásávaL 

Érzékeid a testi látást, 
értelmed az ész látását, 
hited Krisztus látását adja neked. 
Krisztus látásával, amely a tiédet tökéletesen 

athatja, olyan módon ismerheted meg Istent, a 
világegyetemet, az embereket és önmagadat is, 
ahogyan Isten ismeri ezeket és amint önmagát 
ismeri. 

A hit végtelen gazdagságát tc nem tudod ma
gac.lnak megszcrezni. Istennek adománya az. 
Jézus Krisztus csodálatos ajándéka, amelyet ke
resztelésedkor az Egyház közvetítésével kaptál. 
"Mit kérsz Isten Egyházától? -A hitet». De ha 
Jézus Krisztus neked adta magát, hogy ártjárja 
egész lényedet és végtelenre tágítsa értelmedet, 
az a kötelességed, hogy megőrizd barátságát és 
egyre jobban ragaszkodjál Hozzá. Hinni annyi, 
mi11t 111i11dig Jézus Krisztussal találkomi és ezáltal 
megtamllni az ö szemével LATNI. 

" Én vagyok a világ világossága. Aki engem 
követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet 
világossága ,, (l). 

(l) Jn. 8, 12. 
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Az emberek közűl, akik hívőknek vallják ma
gukat, sokan úgy vélik, hogy hisznek: 

Megvan a «magam» hite. 
« Megbízható hívő » vagyok, « helyes elvekre » 

tanítom gyermekeimet. 
A hit « hasznos az életben >>, főleg megpróbál

tatások idején. 
Megvan a « magam » lelkiismerete. 
Hívő vagyok: imádkozom, eljárok m1sere, 

elvégzem a husvéti gyónást, megtartom a 
pénteki böjtöt. 

Mások pedig úgy vélik, hogy már nem hisznek 
vagy kevésbé hisznek: 

már nem hiszek úgy, mint egykor; 
a vallás már nem nyújt számomra semmit; 
nem érzek semmit, hitem csökken; 
hitbeli kételyeírn vannak; 
elvesztettem a hitemet. 

Az előbbiek is, az utóbbiak is kiforgatták va
lójából a hitet, kétclyben és középszerűségben 

senyvednek, vagy ábrándokban és tévedésben 
élnek. Nem tudják, hogy mi a hit. 

A hit 
nem benyomás vagy érzelem, . 
nem az életigenlő optimizmus egyik formája, 
nem a biztonságérzetünket szolgálja. 

A hit 
nem vélemény, 
nem erkölcsi életszabály, 
nem okoskodásra alapozott meggyőződés, 
nem tudományos bizonyosság, 
nem nevelésből eredő társadalmi szokás. 

A hit elsősorban kegyelem, (amelyet csirájá
ban a kereszteléskor nyertünk) azaz I st en ado-
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mánya. Ez a kegyelem segít bennünket, hogy talál
kozzunk egy élő személlyel, Jézus Krisztussal; lehe
tövé teszi számunkra, hogy bizonyosságat sze
rezzünk arról, hogy ű igazat mondott, és hogy 
tanúbizonysága - szavaiban és tetteiben - hite
les. E bizonyosság erejében a hit azt eredményezi, 
hogy magunkévá tesszük Jézus Krisztus látásmód
ját, az O szemével látjuk önmagunkat, a többie
ket, a dolgokat, az emberiséget, a történelmet, 
a világegyetemet, Istent magát és ennek megfele
lően cselekszünk. 

Az igazság a keresztény számára elsősorban 

Személy és csak azután tan: <<Én vagyok az 
igazság ''· E személyhez tartozásunkat kifelé az 
mutatja, hogy az Egyház tagjai vagyunk, hiszen az 
Egyház a továbbélő Krisztus. 

Az értelem elvezet az út egy részén a hit felé, 
de nem tudja azt megadni neked. Bár a hit valóban 
észszerű, mégsem vezet el semmiféle okoskodás 
Istennek Krisztusban való megtestesüléséhez és a 
Szentháromság titkához. Természetes ésszel nem 
lehet felfogni, hogy miképp egészíti ki a Teremtés 
művét egy hídépítés, vagy a gyermek születése, és 
hogy miképp viszi tovább a Megváltás misztériu
mát a kórházi beteg szenvedése. 

A képzelet és az érzékelőképesség még kevésbé 
alkalmas arra, hogy hitet ébresszen benned, vagy 
növelje azt. Ne aggodalmaskodj, hogy semmit sem 
érzel. Éppen ellenkezőleg, amikor majd belenyug
szol abba, hogy már semmit sem értesz emberi 
módon, hogy semmit sem érzel, akkor lépsz be 
valóban a hit birodalmába. Csak akkor tudsz úgy 
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élni és látni mint Isten, ha meghalsz mint tenné
szetes ember. 

A propaganda, reklám revcn talán több Sunil 
mosóport vesznek, mint Pcrsil-t, avagy több Per
sil-t, mint Sunil-t, - de propagandával hitet éb
reszteni senkiben sem. 

A propaganda a technikától függ, a hit, mivel 
Isten adománya, az imádságtóL 

A propaganda korlátozni törekszik a szabadsá
got: a hit, mivel az az ember személyes válasza 
Istennek, megköveteli a teljes szabadságot. 

Ha segíteni akarod testvéredet, ne magyarázz 
neki, hanem szeresd és imádkozzál érte. Ne akard 
meggyőzni, hanem légy Isten Igéjének közvetí
tője, tégy tanúbizonyságot. 

Ha azt akarod, hogy boldog légy és az életed 
sikerüljön, ne elégedj meg szűk emberi látóköröd
deL Találkozz Krisztussal, egyesülj Vele, tanulj 
meg úgy gondolkozni, úgy cselekedni, úgy << lát
ni » és úgy élni, mint ű. Krisztus majd neked 
adja látását és megismered az élet és a világ igazi 
értelmét és egykor Vele és Benne LATóVA leszel 
minctörökké. 
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HEL Y ESEN LA TNI 
A HIT F~NY~N~L 

A hit lste11 ajándéka. «Senki sem tud hozzám jönni, 
- mondja Krisztus Urunk - ha az Atya, aki küldött ell
gem, nem vonzza. (l) Mivel a hit egyúttal személyes vá
lasza is az embernek, kifejleszthetjük magunkban l st en 
kegyelmével. Mindez az Egyház kebelében, Krisztus Urunk 
iránti hűségben megy végbe. A mélyebb hit odavezet, hogy 
egyre jobban ragaszkodunk Krisztushoz az Evangélium 
olvasása, imádságunk, a szentségek vétele révén, valamint 
mindennapi életiink tanúságtételével. 

A keresztségben nyert hit mag, amelyet, elve
tettek, hogy növénnyé fejlődjék, és hogy a növény 
termést hozzon. 

Hited növekedhet, de nem úgy, hogy 
vég nélkül ujabb ész-okok után kutatsz, 
hogy « elképzeled » Isten jóságát, hatalmát és 

szeretetét, 
hogy megkisérled « érezni », az úr jelenlétét, 
hogy elhiteted magaddal: már elég erős a 

hited! 

(l) Jn. 6, 44. 
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Hited akkor fog növekedni, ha nem csak val
lásos gyakorlatokban leszel Krisztus követője, ha
nem napról-napra egész életedben. « Ha valaki ta
nítványom akar lenni, kövessen engem! ». 

« Csak a hit számít, amely a szeretet által te
vékeny >> (l). 

Hited csökkenhet, sőt el is vesztheted azt. 
Hogyan? Akkor, ha elhagyod Jézus Krisztust, hogy 
•isszatérj bálványaidhoz. 

Melyek a bálványaid? 
Tested? Ilyen vagy olyan szenvedélyed ... 
Értelmed? Egy bizonyos eszméhez, módszerhcz, 

eszközhöz való ragaszkodásod ... 
Érzelmeid? Nem ellenőrzött rokonszcnved ... 
Vagyonod? Ingóságaid? Melyek? 

Legújabb ruhád? 
Rádiókészüléked? 
Motorkerékpárod? 
Mosógéped? 
Gépkocsid ? ... 

Vagy a tevékenység önmagáért, mert szcretcd << el
tékozolni >> erőidet, 

a termelés a haszonért, mert pénzt akarsz keresni, 
vagy a munkásmozgalom a harcért önmagáért, 

mcrt szereted a verekedést, mert szenvedé
lyes vagy, mert gyűlölöd azokat, akik igazság
talanok. 

Nem szolgálhatsz két úrnak. Választanod kell. 
A Hit azt jelenti, hogy Jézus Krisztust választod, 
és minden egyebet alárendelsz Jézus Krisz111s11ak 
és az Atya Országának. 

(l) Gal. 5, 6. 
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Ha hited csökken, ez mindig azért van, mert 
visszatértél önmagadhoz és nem vagy hajlandó 
Krisztust követni. 

Hitbeli « nehézségeid » vannak? Milyenek? 
Értelmi akadályok? - Ne harcolj eszmékkel, 

találkozz Jézus Krisztussal, az O világossága segít 
majd abban, hogy nyugodtan és eredményesen 
elmélked jél. 

Egyházellenes előítéletek? - Ne akadj fenn a 
templomi zászlókon, a gyertyákon, az egyházi ru
hákon, a tilalmakon és elitéléseken... igyekezzél 
Jézus Krisztushoz. Az Evangéliumban, az Euchari
sztiában élő úr majd megérteti veled, hogy O ugya
naz a Krisztus, aki az Egyházban él. 

Erkölcsi akadályok? - Könyörögj Krisztus 
Urunkhoz, O segíteni fog és megbocsát neked a 
bűnbánat szentségében. Igy hitbeli látásod majd 
visszanyeri világosságát; mert ha tisztán akarsz 
látni, meg kell tisztítanod szemüvegedet, ha mesz
szire akarsz ellátni, ki kell mozdulnod otthonodbóL 

Nyugodj meg, ha becsületes és nagylelkű vagy, 
hitbeli válságaid csupán növekedési válságok lesz
nek. Az akadályok tulajdonképpen. csak alkal
mak az emelkedésre; a duzzasztó gát felduzzasztja 
a vizet, hogy új erőt kölcsönözzön neki. De minél 
jobban előrehaladsz a hitben, annál nagyobb sö
tétség vesz körül, mert Isten a földön mindig rej
tett Isten marad. Az emberi értelem gyenge arra, 
hogy Ot felfedje, ugyanis az értelem maga is igen 
bonyolult akadály: mihelyt megszoktuk, hogy me
rően emberi módon «nézzük» a személyeket, az 
eseményeket és a világot, akkor hitbeli látásunk 
szegényesebb lesz. 
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Ne légy <<angolkóros» hitű. Fejleszd ki magad 
harmónikusan és ne elégedj meg felnőtt létedre 
ifjúkorod, vagy éppen gyermekkorod hitével. 

Az ifjú felfedezi, hogy ő személy - egyedüli a 
maga nemében - tehát a külső világtól teljesen 
különböző kis világ. << Feltérképezi » magát, elő

ször félénken, majd nyugodtabban, amint lassan
kint megérti önmagát és ura lesz önmagának. 
Eleinte még teljesen leköti saját problémája, de 
egyszercsak felülemelkedve körültekint: most már 
felnőttként fedezi fel a világot és a maga helyét 
a világban. 

Ugyanakkor az ifjút hite többnyire elvezeti a 
történelmi Krisztushoz, az élő személyhez, akivel 
személyes kapcsolatot teremthet, sőt benső barát
ságot is köthet. 

A felnőtt hite, miközben megőrzi és kifejleszti 
ezt a bensőséges kapcsolatot, egyúttal felfedezi a 
teljes Krisztus titkát: felfedezi Krisztust, Aki a 
történelem középpontja és betetőzője, Aki a világ 
központja, Aki munkálkodik a világban Lelke, a 
Szentlélek által, hogy megvalósuljon az ö Or
l>Zága. 

Ha a felnőtt hitével élsz, akkor már nem jöhet 
szóba számodra, hogy életedet részekre osszad, 
keresztényi életre és mindennapi életre. Csak egyet
len békés törekvés tölti majd el egész létedet, 
hogy Krisztusban- Vele és Altala- legjelenték
telenebb szavaddal és legkisebb cselekedeteddel 
is előbbre vidd az Atyának a világban valósuló 
tervét. 

Akkor << sikerült » az életed, ha őszintén el
mondhatod: << Az én életem Krisztus "· 
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ISTEN SZöL -
TALALKOlAS J~ZUS KRISZTUSSAL 

Az ember sohasem lel1etne boldog és a világot sem 
tehetné boldoggá, ha nem taldlkoznék Jézus Krisztussal. 

A vallás értelmetlen, üres tevékenység volna, bizonyta
lan érzelmesség, biztonság keresése, vagy puszta társadalmi 
szokás maradna, ha az ember nem lépne bei1SéJ kapcsolatba 
Jézus Krisztussal. Az Or pedig az Evangéliumban él! Vár 
bennünket, hogy titokzatos beszélgetésbe kezdjen velünk. 

Sok keresztény kudarcot vall az Evangélium tanulmá
nyozása során. Ez azért van, mert nincs bennük kitartás, 
fogékonyság, vagy még inkább talán azért, mert nem 
tudják hogyan közelítsenek a Szentíráshoz. Nem az Evan
gélium alkalmazásáról, emberi bemutatásáról van szó. Az 
embereknek meg kell tanulniok, hogy mi is az az Evan
gélium, és hogy miként tegyék azt magukévá úgy, hogy 
lelki táplálékukká váljék. 

Untat az Evangélium? 
Mindössze néhány részletet ismersz belőle, 

amit félfüllel hallottál a vasárnapi szent
misén. 

Néha-néha kinyitottad az Evangéliumot és 
«nem találtál benne semmit»? 

Az Evangélium nem mágikus könyv, amelyet 
egy-egy alkalommal megnézünk, hogy ab
ban egy súlyos problémánkra megoldást 
keressünk. 
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Te pedig rendszeresen, hűségesen tanulmányoz
tad az Evangéliumot, mert ezt lelkedre kötötték, 
de az mégsem << mondott neked semmit»? 

Ez onnan van, mert úgy közelítesz az Evangé
liumhoz, mint közönséges könyvhöz, és nem 
azt keresed, amit találnod kellene benne. 

Ha úgy közelítesz az Evangéliumhoz, 
mint tudós ( 1), 
mint történész, 
mint aktivista, 

ha elsősorban erzelmeket, 
gondolatokat, 
vallási recepteket, 
erkölcsi szabályokat 
keresel benne, csalódni fogsz és hamar ki

ábrándulsz. 
Ahhoz a keresztényhez hasonlítasz, aki csak 

a szentségtartót nézi s elemzi és nem veszi észre 
benne a Szentostyát. 

Ha úgy közelítesz az Evangéliumhoz, mint em
beri könyvhöz, akkor csak emberi gondolatokat 
és recepteket találsz benne. Ha úgy közelítesz 
hozzá, mint a Szentlélek diktálta műhöz, szavai 
benned és életedben az örökkévalóság magjává 
válnak. 

Igazán kapcsolatba akarsz lépni az Evangé
liummal? 

Ahitattal és érdek nélkiil köz.eledj hozzá, hogy 

(l) Ez persze nem zárja ki az E\·angélium tudomá
nyos tanulmányozásának szükségességét. Ebben az eset
ben azonban egészen más eljárásról \·an szó, amelynek 
nincs közvetlen kapcsolata a lelki élettel. 
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HALLGASD és LASD (vagyis szemléld) 
az ÉLű Jézus Krisztust, 
Aki ma hozzád szál életével és szavaival. 

Tudatosan vagy sem, de éhezel az Evangé
liumra. 

A teljes csend félelemmel tölt el, mert amikor 
cltá\"olodsz a többiektől, csak saját hangodat hal
lod, visszhang nélkül, és ez az aggasztó monológ 
nyugtalanít és megrémít. 

A mások beszéde csalódást okozhat, mert a 
szavak elhalnak és nem töltik be a benned ura!
kodó csendet. 

Olyan beszédre van szükséged, amely örökké 
visszhangzik benned. 

Tiszteld magadban ezt az éhséget, mert az lel
kedben a teremtő szeretetnek kis része, amely az 
isteni Szereter után kiált, hogy cserébe odaadja 
magát Neki. Az élő és örök Szóra: az Evang
éliumra éhezeL 

Azt mondod: << Szólok Istenhez, de ö nem vá
laszol ». Tévedsz. öröktől fogva meghívott, hogy 
beszélgessen veled. 

Az emberiség egész történeimén végigvonul 
Isten kívánsága, hogy az emberrel beszélgetést 
folytasson: « Miután többféleképpen és különböző 
módon szólt hajdan Isten a próféták útján az 
atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hoz
zánk » (l). 

Ha panaszkodsz, hogy Isten hallgat, ez azt je
lenti, hogy nem fordultál figyelmes lélekkel az 
Evangélium felé. 

(l) Zsid. l, l. 
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Az Evangéliumban Isten beszélgetést kezd ve
led. Válaszolj neki. Ilyen módon beszélhetsz az 
élő Jézus Krisztussal. 

A szerelmest boldoggá teszi, hogy mindinkább 
feltárhatja önmagát szerelmesének. Igy Isten, aki 
öröktől fogva szereti az embert, feltárja magát 
előtte az Evangéliumban. öröme telik abban, ha 
bizalmasan beszélget vele. Figyelsz-e Jézus Krisz
tus bizalmas közléseire? 

Vajon jegyesed levelét olvasatlanul hagyod-e 
asztalodon? Miért hagyod olvasatlanul heverni 
evangéliumodat? 

A mai postával levél érkezett számodra az 
Isten Fiától. Mit mond neked Jézus Krisztus a 
mai napra? 

Jézus Krisztus az Egyházra hagyta Testét, de 
ráhagyta szavait is. Jézus az Eucharisztiában kö
zöttiink él, az Evangéliumban pedig szól hozzánk. 
Közeledj az Evangéliumhoz úgy, amint az Eucha
risztiához közeledsz; szüntelenül részed lehet az 
Isten Igéjében, az sohasem merül ki, mert az 
"Isten szava eleven», mondja Szent Pál (1). 

Mire jó leakasztani a telefonkagylót, ha nem 
vagy bekapcsoh•a a vonalba? 

Mire jó kinyitni az Evangéliumot, ha előbb nem 
imádkoztál azért, hogy a hit útján kapcsolatba 
léphess lstennel? 

Nem találkozhatsz az úrral és nem értheted 

(l) Zsid. 4, 12. 
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meg Igéjét, ha nem kérted az Atyát, hogy legyen 
vezetőd, a Szentlelket, hogy legyen tolmácsod. 

Jézus Krisztus nem beszéli ugyanazt a nyelvet, 
mint te és ezért érted meg olyan nehezen öt. 

Te érvényesülésről beszélsz, ö azt mondja: 
a kereszt útján érvényesülsz, 

te hatni akarsz a világra, ö azt mondja: légy 
az utolsó, 

te hatalomról szólsz, ö azt mondja: légy gyer
mekké, 

te gazdagságról beszélsz, ö azt mondja je
gyezd el magad a szegénységgel. 

Jézus Krisztusnak mások az eszméi, 
más a gondolkodása, 
más az életmódja, 
mások a módszerei, 
mások az ítéletei. 

Nehéz megérteni egymást, ha más-más nyelvet 
beszélünk! Törődj bele, hogy Iátásmódod csődöt 
mondott. 

Ne vond ki magad az Evangélium hatása alól. 
Ha azt mondod: 

ez az ember jól tenné, ha elolvasná ezt a részt..., 
akkor nem értettél meg semmit,· mert az úr ép
pen tehozzád szólt. 

Ha nem mondod: 
« Köszönöm, Uram», 
« Bocsáss meg, Uram », 
«Itt vagyok, Uram "• 

akkor a neked szánt szó nem jutott el hozzád. 

Minthogy rendszeresen olvasod ujságodat, an
nak elveit vallod. 
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Minthogy figyeled és csodálod ezt vagy azt az 
embert, végül úgy cselekszel és gondolkodol, 
mint ő. 

Mithogy szereted barátodat, hasonlítasz rá és 
l!gy élsz, mint ő. 

Ha rendszeresen olvasod az Evangéliumot, 
lassan-lassan magadévá teszed Krisztus szemléle
tét, érzéseit, gondolatait, ítéleteit, egész gondol
kodásmódját. 

Aki otthonos az Evangéliumban, szükségkép
pen hasonlít Jézus Krisztusra. 

Focauld atya mondása: « hirdesd az Evangé
Hurnot egész életeddel! ,, nem azt jelenti, hogy egy 
gyár, hivatal vagy kollégium asztalára állva pré
dikálj, hanem azt, hogy olyan fogékony légy a 
Szentlélek sugallata iránt, s úgy átformáljon az 
Evangélium, hogy érzéseid, gondolataid, ítéleteid, 
gondolkodásmódod teljesen krisztusivá legyen. 
Minél többet foglalkozol tehát az Evangéliummal, 
annál evangéliumibb, annál apostolibb leszel. 

Nem mondod: «Már ettem és nem lettem erő
sebb». 

Ne mondd hát azt sem: << Ime már egy hete az 
Evangéliummal táplálkozarn és semmi sem válto
zott meg az életemben». 

Mit vársz szerelmesedtől, ha nem elsősorban 
azt, hogy szeressen? Az ajándékok majd csak azu
tán következnek. Ne legyen hátsó gondolatod az 
Evangélium olvasása közben. Tanulmányozd ön
zetlenül, maradj a Szeretet Yonzókörében. 

Ha az Evangéliumban mindenáron gyakorla
ti alkalmazást keresel életedre, csak emberi re-
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cepteket fogsz találni. Engedd, hogy a Szentlélek 
sugalja neked az adott pillanatban azt a szerepet, 
amelyet Krisztus általad akar betölteni. Ha figyel
mes és hűséges vagy, meglepetve látod majd, hogy 
mily gyakran szól bele életedbe. Ez számodra az 
életbe átültetett Evangélium. 

összejövetelen, bibliaórán gondold meg azt, 
hogy nem kommentálni kell az Evangéliumot, nem 
eszmecserét folytatni bizonyos részleteiről, hanem 
a hit révén kell közkinccsé tennünk, amit a Szent
lélek segítségével felfedeztünk (l). 

Ha az Evangéliumról elmélkedsz, kettesben te
vékenykedtek: 

Te, aki összeszeded magad és felkészülsz Krisz
tus fogadására. 

A Szentlélek, Aki elvezet az úrhoz és Obenne 
átalakít. 

Ha azt mondod: <<Nem jutok tovább, semmit 
sem jelent számomra az Evangélium », akkor vagy 
pusztán a saját cselekvésedre gondolsz, vagy 
pedig a Szentlélek működését méricskéled emberi 
mértékkel. 

Sohase veszítsd el bátorságodat! 
Ha becsiiletesen próbálkazal a magad részéről, 

a Szentlélek sugallata feltétle1!ül hatékony lesz 
benned. 

Közeledésed az Evangéliumhoz elsősorban azt 
jelenti, hogy Isten rendelkezésére bocsájtkozol, 
hogy müködhessék benned. Hiszen nem azért vagy 

(l) Ennek előfeltétele az egyéni elmélkedés egy vagy 
két héten keresztül. 
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keresztény, mert szereted Istent, hanem elsősor
ban azért, mert hiszed, hogy lsten szeret téged 
és mert átengeded magad Isten szeretetének. 

Olvasd az Evangéliumot ! Ne mulaszd el a talál
kozást Istennel! 
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Aki teljesen akarja élni lceresztény
ségét, az nem korlátozhatja néhány 
« vallásgyakorlatra », avagy egy erköl
csi kódexnek főbb pontjaiban való al
kalmazására, hanem azt akarja, hogy 
hite a nagykorú ember igényeit elégít
se ki, vagyis adjon értelmet életének -
apró részleteiben is -, valamint az em
beriség és a világegyetem életének is. 

Aki teljesen akarja élni keresztény
ségét, az vallásának teljes megélésére 
törekszik, - hiszen a vallás az ember 
és a világ összekapcsolását jelenti Isten
nel (l) - tehát mindig és mindenütt 
Krisztussal akar találkozni, mégpedig a 
konkrét lét kellős közepén, ahová I st en 
állította. Nem úgy mint aki csapdába 
került, hanem mint aki szerelmesével 
van együtt minduntalan. 

Hogy ide eljussunk, új szemmel kell 
néznünk életünket, embertestvéreink, 
környezetünk életét. A hit és remény 
szemével kell azt néznünk, amely a sze
retet válaszát váltja ki. Fedezzük fel 
« az Atya tervét a világgal », « az ese
mények valóságos távlatait » és rendsze
resen « vizsgáljuk felül életünket »! 

(l) A vallás neve latinul religio. Ez a szó a « rel i· 
gcre » - kötni, kapcsoini - igéből származik. A latin 
leány-nyelvei átvették az elnevezést és ezért érzik a vallás· 
ban a « kapcso:at » gondolatát. (A fordító megjegyzése). 
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AZ ATY A TER VE A VILAGGAL 

E helyiitt egy másik kö11yviink (1) középpanti fejezete 
kínálkozik átvételre. Enélkül a többi fejezeteknek nem 
volna értelmük. Hiszen a világnak hitből fakadó szemlélete 
- ezt próbáljuk itt kifejezni - világítja csak meg leglé
nyegében a mindermapi valóságot. 

Csak az fog áthatol11i tudni a látszatok világán, aki 
naponta igyekszik lstennek ezt a tekintetét magáévá tenni, 
s így csak előtte fog lenyűgöző módon feltáruirti az EMBE
RISEG ES A VILAGEGYETEM UDVOSSEGENEK TOR
TENELME. 

Igen magasra szerelnék emelkedni 

Emelkedni szeretnék, Uram, 
A városom fölé, 
A világ fölé, 
Az idő fölé. 
Szeretném tekintetemet megtisztítani és a Te sze

[medet kölcsönkérni. 

Akkor az Atya szemével látnám a világmindensé
[get, a történelmet. 

(l) Quoist, Michel: Prieres. Ed. Ouvrieres, Paris. (Ma
gyar forditása « Mai ember imái • címen rövidesen meg
jelenik kiadásunkban). 
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Az anyagnak ebben a termékeny változásában, 
Az életnek ebben az örökös forrásában, 
Látnám mint születik hatalmas Tested a Lélek 

[lehelletébő!. 

Látnám, amint fokozatosan megvalósul Atyád sze
[retetének örökszép gondolata: 

Hogy minden, ami csak égen és földön van, Fősé
[ged alatt egyesül, 

És látnám, hogy máma mint tegnap a legkisebb 
[részek is résztvesznek mindenben: 

Mindenki a maga helyén, 
Minden életköriilmény, 
Minden tárgy. 
Látnám ezt a gyárat és azt a mozit, 
A kollektív szerződésekről folyó vitákat és az 

[alapkőletételi ünnepséget 
Látnám, mint hirdetik a kenyér árát és látnám a 

[bálba igyekvő fiatalok csapatát, 
A csecsemőt születni, az aggastyánt meghalni 
Az anyag legapróbb részletét és az élet leghalkabb 
Szeretetet és gyűlöletet, [érverését, 
Bűnt és kegyelmet. 
Megrendülve érteném meg, hogy előttem pereg le 

a Szeretet nagy kalandja, amely meg
kezdődött a világ hajnalán. 

Megérteném az üdvösségtörténelmet, amely az igé
ret szerint csak a test feltámadásá
nak dicsőségével fejeződik be, 

Ha majd megjelensz Atyád előtt mondván: 
« Beteljesedett. Én vagyok az Alfa és 
az Omega, a Kezdet és a Vég"

Megérteném, hogy mindennek egy a célja, 
Hogy a világmindenség s az emberiség minden 

mozdulata Benned és Altalad, a 
Szentháromságért van Uram. 
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Megértent,m, hogy a dolgokban, emberekben és 
eseményekben semmi sem profán. 

Ellenkezőleg, Isten kezdettől fogva mindent 
megszentelt, 

És mindent Neki kell áldoznia az Istenben élő 

embernek. 
Megérteném, hogy életem a mindenség óriási testé

nek észrevétlen lélegzése, nélkü
lözhetetlen kincs az Atya tervében. 

Akkor térdre hullva csodálnám, Uram, a világ 
titkát. 

Amely számtalan, borzalmas kudarcunkat okozó 
bűnünk ellenére 

A szeretet hosszú, erőteljes szívdobbanása az örök 
Szeretet felé. 

Emelkedni szeretnék, Uram, 
A város fölé, 
A világ fölé, 
Az idő fölé. 
Szeretném tekintetemet megtisztítani és a Te sze

medet kölcsönkérni. 
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A MINDENNAPI ESEM~NYEK 

VALOSAGOS TAVLATAI 

Amint a világ élete, éppúgy minden történés is mély
séges értelmet rejt magában, hiszen nem más, mint ennek 
az életnek részecskéje. 

Csak a hívő keresztény tudja felfedezni ezt a mélységes 
értelmet. De le kell vonnia ennek a hitnek következmé
nyeit: késznek kell mutat ko:r.nia, hogy követelményeinek 
megfeleljen. 

Nem figyeltem! 
Majd csak elmúlik! 
Ennek meg kellett történnie! 
Nem tehetek róla! 
Ilyen az élet! 
Ez a véletlen ! ... 
Nincs jogod így beszélni! Tévedsz. Ami van, és 

ami történik, nincs Isten akarata nélkül. új világ 
van kialakulóban. A világegyetem káosz volt és 
nagy építkezés szinhelyévé vált: az Atya Országa 
épül fel. Az emberek szét voltak szórva, most 
egyetlen testté válnak: Krisztus titokzatos Teste 
növekszik belőlük. Mindenegyes napi esemény 
ennek a nagy kalandnak egy-egy mozzanata. 

A legkisebb kavics, a legparányibb növény érté-

243 



kes, mert lsten jelen van benne tevékenysége 
révén. 

Az élet legkisebb részeeskéje is felbecsülhetetle
nül drága: Krisztus egész misztériumát hordozza. 

Az események jelentősége nem csillogó emberi 
«felszínükön» rejlik, sem terjedelmükben, hanem 
végtelen mélységükben. 

A mindennapi események: mindennapi ke
nyered. 

Krisztus meghív, hogy az Eucharisztiában 
Testének légy részesévé. 

Az Evangéliumban szavának, 
az eseményekben pedig tevékenységének leszel 

részesévé. 

Figyelj életed eseményeire, azokból megtudod, 
hogy lsten mit kíván tőled. 

A mindennap eseményeiben Isten letordítja 
számodra Evangéliumát az élet nyelvére. 

Ha az események mélysége végtelen, úgy szé
lességük mérhetetlen, mint maga az emberiség, 
mert a legkisebb esemény is érinti minden ember
testvéredet az idő és a tér határáig. 

A mindennap eseményeire adott válaszoddal az 
egész emberiség boldogságát vagy boldogtalansá
gát viszed előbbre. 

A mindennapi eseményekben 
az emberek szólítanak fel, 
az emberek adnak jelt, 
az emberek hívnak meg, 
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végeredményben tehát 
Isten szólít fel, 
Isten ad jelt, 
Isten hív meg. 

Ha figyeled az eseményeket, 
az emberekkel és lstennel vagy figyelmes. 

Ha jelen vagy az eseményekben, 
az embereknek és Istennek állsz rendelke
zésére. 

Azáltal, hogy tevékenyen közreműködsz az ese
ményekben, 
az embereknek és Istennek adsz életeddel sze
retetválaszt. 

Ha nem kapcsolódsz elég szorosan az emberek
hez és Jézus Krisztushoz, ha cselekedeteidet nem 
hatja át Isten végtelen hatóereje, ez azért van, 
mert nem tudsz vele kapcsolatot találni az esemé
nyekben, sőt talán elsősorban azért, mert nem lá
tod meg az «események mélyén rejlő misztériu
mot ». 

Ha erre keresztény ember módjára akarsz vá
laszolni, tanulj meg a hit fényénél· olvasni a min
dennap eseményeiben. 
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ÉLETüNK FELüLVIZSGALASA 

Aki Iletenként kétszer vagy háromszor, sőt mi több, min
den este (l) egyedül vagy családjával, a hit fényénél 
feliiivizsgálja életét, biztos lehet abban, hogy fokozatosan 
eljut az igazi, érett keresztény életre. 

Emberileg nézve nem éled teljesen élete
det (2). 

Keresztény szempontból az még nem igazán 
hitből való élet, ha olykor, szórakozottan vagy 
érdekből ilyféleképpen járulsz Krisztus elé: 

Uram, felajánlom Neked az én cselekedetemet. 
Uram segíts, hogy megvalósítsam az éiZ elhatá

rozásomat. 

Ha a hit fényénél akarod megisinemi és felül
vizsgálni életedet, ha békében, és a remény ter
mészetfölötti realizmusával akarod azt berendezni, 
ha Krisztussal és testvéreiddel szeretetközös
ségben akarod azt élni, akkor naponta vizsgáld 
felül, mégpedig nem emberi hatékonysága szem
pontjából, hanem egészen más szempontbóL 

(l) Ha lehetséges. eleinte írásban. 
(2) Vö. « f.ld a magad életét», 133 1., továbbá «Gon· 

dolkodj és dönts, ez tesz emberré», 119 l. 
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A sportoló edzésre jár. 
Az ipari tanuló mesterséget tanul. 
A művész számtalan vázlatot készít, mielőtt 

remekművet alkotna. 
Miért ne tennél te is így, ha valóban keresztény 

életet akarsz élni? 

Az élet felülvizsgálata 
nem lelkiismeretvizsgálat (l), 
nem elhatározásaid ellenőrzése, 
nem a « figyelem begyakorlása, 
nem arra való, hogy személyes jelleget adjon 

tetteidnek, 
hanem életednek egészen újszerű meglátása a hit 
fényénél, nem pedig érzékeid és értelmed segíts
égével (2). 

Ha szíved « zárt "• 
közeledhetsz az Eucharisztiához, de nem nye

red el Krisztus barátságát, 
olvashatod az Evangéliumot, de nem hallod 

meg Jézus Krisztus szavát, 
felülvizsgálhatod életedet, de nem látod meg 

a téged hivogató Krisztust. 
Mielőtt megkezdenéd életed felülvizsgálását, 

kérd Istent, hogy tisztítsa meg látásodat, engedje 
meg, hogy az O szemével láss. 

(l) A lelkiismeretvizsgálat alkalmával lelkünk felé 
fordítjuk tekintetünket, azért, hogy tetteink erkölcsi érté· 
két mérlegeljük. Az élet felülvizsgálatakor életünk felé 
irányítjuk tekintetünket, azért, hogy Krisztust szemléljük, 
aki az élet apró dolgaiban szól hozzánk. 

(2) Vö. «A szűk látókörű ember, vagy a keresztény 
mélyebb látása •, 219 l. Az élet felülvizsgálata tehát nem 
az emberi gondolkodás, hanem a keresztény kontempláció 
síkján folyik le. eppúgy a vallási élet egyik gyakorlata, 
mint például az elmélkedés. 
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A csillagász sem vizsgálja az egész világegye
temet, hanem csak az ég egy sarkát. 

A tudós mikroszkópja alatt elkülönítve tanul
mányozza a baktériumokat. 

Ha eredményt akarsz elérni, egyszerre csak 
életed egyetlen részletére összpontosítsct tekin
teted. 

Ma találkoztál Jánossal. Mit várt tőled Krisz
tus ebben a kézszorításban? 

Felszálltál a 75-ös trolira. Mit várt Krisztus 
tőled és azoktól az emberektől, akikkel egy percig 
együtt voltál? 

Böngésztél az ujsághírek között. Mit mondott 
neked Krisztus az életnek egy kis részletével? 

Azt várják tőled, hogy túlórázzál. Hogyan fog
ják ezt fel társaid? Altaluk és a hétköznapok 
t'seményei révén milyen jelt ad neked Jézus Kri
sztus? 

... a szomszédod mondta ... , vasárnap, sportegye
sületedben ... , éppen most a rádióban ... , a szakszer
vezetben ... , a hentes kislánya ... , a szemben lévő 

bérházban ... , két hét múlva a lakógyülésen ... , stb. 

Az egyes események szolgáltatják életed felül
vizsgálatának nyersanyagát: az alkalmakat, amikor 
Jézus Krisztus szólít, hogy együttmüködj Vele; 
a helyeket, hogy ott csatlakozzál Hozzá, kérdez
zed űt és angazsáld magad, a testvéreiddel és 
veled kapcsolatos tervének megfelelően. 

Minden szeretet ott kezdődik, hogy semmit sem 
kíván magának. Amikor a mindennap eseményeit 
vizsgálod, kezdd azzal, hogy Krisztust imádod, 
Aki benne él a te életedben és a világ életében is. 
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Amindennapi események által ad neked jelt az 
Isten. Ismerd fel az úrnak veled és környezeted
del kapcsolatos akaratát. 

Hogy megérthesct az idegent, sajátítsd el nyel
vét, gondolkodásmódját, életmódját. 

Hogy megérthesct Isten jeladását az életedben 
és a világ életében, ismerkedj meg Jézus Krisztus 
gondolataival, szavaival, életével. 

Hogy életed felülvizsgálata eredményes legyen, 
foglalkozz rendszeresen az Evangéliummal (l). 

Nem mindig érted majd meg, mit kíván tőled 
az Isten, mert hangja olykor nem hatol át az em
beri ész korlátoltságán, a bűn vaskosságán. Kérd 
bocsánatát és a hit homályában imádd űt csen
desen. 

Az Evangéliumban Isten szól hozzád, várja vá
laszod. 

Életedben hozzád fordul és beszélgetésre hív. 
Életed felülvizsgálata végzödjék imában, még-

pedig: 
imádásban: ez csodálatos, Uram! 
hálaimában: köszönöm, Uram! 
bánatimában: bocsáss meg, Uram! 
könyörgésben: add, Uram ... 

Ha Isten szól hozzád a mi11dennap eseményei
ben, ezt azért teszi, hogy cselekvésre szólítson 
fel, Vele és Altala. 

(l) Vö. "Isten szál - találkozás Jézus Krisztussal », 

229 l. 
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Az élet felülvizsgálata révén tevékenységed nem 
lesz többé emberi mesterkedések alkalmazása, 
«apostolkodási módszerek » keresése, hanem élet
teljes válasz Istennek egy-egy kívánságára. 

Engedelmeskedj az úrnak a mindennap ese
ményein keresztül. 

Ha becsületetes őszinteséggel vizsgálod felül 
életedet: 

fel fogod fedezni nemcsak a történelmi Krisz
tust hanem a Teljes Krisztust is, akinek Titok
zatos Teste növekszik az emberi történelem fo
lyamán, 

meg fogod találni életed helyét az Atya világ
tervében, 

Krisztus életéből fogsz élni, amennyiben egye
sülsz misztériumaival, amint azok az események 
során életünkben folytatódnak, 

kifejleszted fogékonyságodat Isten akarata 
iránt, azáltal, hogy kutatod Isten veled kapcsolatos 
tervét, 

résztveszel testvéreiddel együtt tevékenységed 
által Isten teremtő és megváltó tervének megva
lósításában . 

... Igy fejlödbetsz napról-napra egyre inkább 
NAGYKORO KERESZTÉNNYÉ. 
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ÉLETüNK 

KöZöSSÉGI FELüLVIZSGALASA 

Az ember nem elszigetelt lény, hanem « az emberiség 
tagjaként» él; a keresztény még kevésbé elszigetelt, ő az 
« Egyház tagjaként » fejlődik. Aki e testvériséget egy 
közösségben éli, az Atya óhaját teljesíti, aki gyermekeit 
egyetlen családban kívánja egyesíteni. Az egyéni élet felül
vizsgálatának tehát az élet közösségileg történő felülvizsgá
lásában kell végződnie ... 

A te közösségileg történő életfelülvizsgálásod 
személyes életfelülvizsgálatod vonalába esik, de 
kiszélesedik a közösség tagjainak kölcsönös fele
lősségvállalásává, végeredményben pedig közös fe
lelősségválásukká környezetükért. 

Életetek közösségileg történő fe"lülvizsgálata: 
nem házrnesterek összejövetele, akik a hét 

eseményeit ujságotják el egymásnak, 
nem bírósági tárgyalás mások elítélésére, 
nem beszámoló teljesítményünkről, 
nem kölcsönös ellenőrzése elhatározásainknak, 

hanem a hit fényénél történő közös vizsgálata bi
zonyos eseményeknek, a résztvevők környezetének 
életéből, amelyért kiki felelősnek tudja magát. 

Minthogy nlinden esemény Isten felhívását rejti 
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magában, felülvizsgálatának tettekben megnyilvá
nuló választ kell kiváltania: személyes választ, a 
közösség válaszát, a környezet válaszát (l). 

Ha találkozni akarsz az Urral, készülj elő a 
találkozásra. Minden életfelülvizsgálat összesze
dettséget tételez fel: alázatos kérő imában kell 
megszületnie és hálaadásban kiteljesednie. 

~leted eseményeivel kapcsolatban vizsgáld 
felül először a saját magatartásodat és csak azu
tán a környezetedéL 

Ne töltsd azzal az idődet, hogy állásfoglalásodat 
magyarázod, még kevésbé azzal, hogy azt igazolni 
próbálod, hanem azonnal vizsgáld felül keresztény 
magatartásodat ebben és abban az angazsmanban. 

Ha azt mondod: «ez nem nyújt számomra 
semmit », ez azt jelenti, hogy te nem adtál sem
mit. 

Ne azért jöjj, hogy kapj, hanem elsősorban 

azért, hogy adj. 

Ne légy se hallgatag, se fecsegő, de beszélj, hogy 
adj és hallgass, hogy befogadj és kapcsolatba ke
rülj a többiekkel. 

Ha az élet felülvizsgálását a közösségben ered
ményesen akarjátok végezni, szükséges, hogy min
degyikőtök állandó szokásává váljék saját életé
nek felülvizsgálata. 

(l) Nemcsak cselekedni kell, de másokat is cselekvésre 
kell bírni. 
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Te és testvéreid az Egyházat képviselitek kör
nyezetetekben és ezt a környzetet az Egyházban. 
Amikor közösen összegyűltök, a Szentlélek külö
nösen segít benneteket, hogy felfedezzétek az Atya 
szándékát magatokkal és környezetetekkel kapcso
latban. 

Az élet közösségileg törtenő felülvizsgálata kör
nyezetednek az Egyházzal való gondviselésszerű 

találkozása. 

A papoknak szükségük van a laikusok életfe
lülvizsgálatára, hogy közvetítő hivatásukat élet
szerűen tölthessék be. 

Közösségi életetek felülvizsgálását kezdjétek 
környezetetek értékeinek számbavételével: lássá
tok meg az egyének természetes tevékenységét, a 
testvériséget, az igazságosság utáni vágyakozást..., 
mindazt, ami rejtve van az emberek szeme elől, 
és ami már a világban munkálkodo Istennek a mű
ve. Igy kevésbé estek kísértésbe, hogy saját tevé
ke11.ységetekkel törődjetek csak, hanem készsége
sebben fogtok együttműködni lsten tevékenysé
gével. 

Nem szabad beérned azzal, hogy a napi esemé
nyeket a hit fényénél LATVA Isten jeladásának 
lTÉLED és az ű akarata szerint CSELEKEDVE 
válaszolsz: környezetedben fokozatosan segítened 
kell testvéreidnek életük felülvizsgálásában, hiszen 
minden esemény mélyéből nekik is szól az úr 
hívása. 

Minél nagyobb a közösség szellemi tisztánlá-
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tása, annál mélyebb lesz az egész környezetért 
\·aló felelősségvállalása az életfelülvizsgálat révén. 
Es annál inkább eljut testvéreidhez a Kinyilatkoz
tatás világossága, mert az úr egészen közel van 
hozzájuk életük szinterén. De a hit fénye és a sze
retet ereje kell ahhoz, hogy felismerjék és köves
sék. 
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IMAOKOZNI ANNYI, MINT: 

Kf:SZS:f:GESEN 

ISTEN EL:f: ALLNI 

Azok között az emberek között, akik nem imádkoznak, 
vagy keveset, illetve rosszul imádkoznak, akadnak, akik 
nem hisznek az ima értelmében, és úgy vélik, hogy sokkal 
hasznosabb és sürgősebb dolguk is van. Mások mágikus 
lzatalmat tulajdonítanak az imának és felhasználják még 
anyagi természetű kívánságaik kieszközlése érdekében is. 
Végül ismét mások szeretnének ugyan jól imádkozni, de 
azt állítják, hogy nem képesek rá. Mindegyik esetben ott 
tévednek az emberek, hogy az imát nem valódi mívoltában, 
mint a hitnek a tényét tekintik. A siker iránti vágytól 
megszállott ember - néha akarata ellenére is - az imádsá
got emberi teljesítmény mértékével méri, és arra kárhoztat
ja ö11magát, hogy ne fogja fel az imádság lényegét, arról 
12em is szólva, fzogy helyesen éljen imádságos életet. 

Pedig a modern világnak égető szüksége van arra, hogy 
a technika korának embere az ima embere is legyen, 
kiilönben a technika rabbá teszi és szétzúzza őt. 

Sohasem mondod: nincs értelme, hogy bizony
gassam szcrelmemet felegésem előtt, hiszen úgyis 
tisztában van vele. 

Ne mondd hát azt se: fölösleges, hogy Isten
hez szóljak, ö úgyis tudja, hogy szeretem. 

Nem mondod: nincs már időm, hogy egyetlen 
percre is jegyesemmel maradjak, becézzem, átö-
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leljem őt, de mit is számít ez, hiszen érte dolgo
zam. 

Ne mondd hát azt sem: egyetlen percern síncs 
az imádságra, de ez nem tesz semmit, munkámat 
Istennek ajánlom fel és az felér az imádsággal. 

A szeretet önzetlen megállást parancsol. Ha 
szeretsz, időt kell szentelned annak, akit szeretsz. 

Imádkozni annyi, mint megállni, időt sz.entelni 
Istennek, mindennap, minden héten. 

A modern világban a vasárnap az a nap lett, 
amelyet magunknak tartunk fenn, amely a miénk. 
Elfelejtjük, hogy ez a nap az Istené. 

A menyasszony, aki egyre kevesebb levelet 
kap távoli vőlegényétöl, tudja, hogy szerelme ve
szélyben forog. 

Ha te már nem « találkozol » Istennel az imá
ban, istenszereteted veszélyben forog. 

Ha te már nem imádkozol, nem ismered fel 
és nem hallod meg Jézus Krisztus szavát életed
ben, mert hogy meglásd és megértsd, nézned és 
hallgatnod kel öt naponkinti találkozásokon. 

Imádkozni mindenekelött annyi, mint Isten 
felé fordulni. Ha már nem imádkozol, akkor ma
gad felé fordultáL 

Imádkozni annyi, mint Istenhez kapcsolódni. 
Ha már nem imádkozol, egyedül maradsz, és mint
hogy az embernek szüksége van Istenre, önma
gadat választod isteneddé. 

Ha távol élsz Istentől, lassankint erre a kö-
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vetkeztetésre jutsz : « Meg,•agyok nélküle is ». 

Ha Nélküle élsz, lassanként elfelejted Ot. 
Ha elfelejted Ot, végül is azt hiszed, hogy nem 

is létezik. 

Aki mindig kapni akar valamit szerelmesétől, 
az nem szerelmes, hanem kufár. 

Imád nagyon gyakran csak üzleti tárgyalás 
Istennel... azt akarod, hogy ''jövedelmező» legyen. 

Imádkozni igen gyakran annyi a számodra, 
mint kérni. Pedig imádkozni elsősorban annyit je
lent, hogy önző érdek nélkül állunk Isten elé: Mi 
Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg 
a Te neved. 

Imádkozni számodra igen gyakran annyi, mint 
kapni. Pedig az ima ajándékozás is. A világ éle
tének, a te életednek, önmagadnak az odaajándé
kozása. 

Ha nem is akarsz kapni " Yalamit » az imában, 
ahhoz ragaszkodsz, hogy legalábbis bizonyos ér
zelmi kielégülést találj benne. Gyakran csalódot
tan abbahagyod erőfeszítéseidet: 

« Nem nyújt nekem semmit », 
" Az a benyomásom, mintha a falnak beszél

nék», 
" Nem érzek semmit "· 

Különleges kegyelem nélkül az imában semmit 
sem érzékelhetsz. Minden érzelem az érzékekből 
cred; az ima pedig azt jelenti, hogy olyan Valakivel 
vesszük fel a kapcsolatot, aki nem " érzékelhető ». 

Imád mindaddig nem lehet valódi ima, míg 
valami érzéki örömet ,·ársz attól. 
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Az ima gyakran azt jelenti: beletörődsz abba, 
hogy unatkozol a jó Isten előtt. 

Amikor 
holtfáradtan, 
a gondoktól, a felelősségtől meggyötörten, 
munkával elárasztottan, 
túlzsúfolt órarendtől hajszoltan, 
mindenfelől érkező sürgetések közepette 

megállásra kényszeríted magad és arra, 
hogy teljesen meghajolj Isten előtt, 

hogy elfogadd Előtte emberi sikertelensége
det, 

hogy minden önző hátsógondolat nélkül 
« vesztegesd idődet » az ű jelenlétében, 

ezzel minden imádság alapvető tényéről, a hitről, 
szeretetről és imádásról teszel bizonyságot. 

Akarj imádkozni, és ha akarsz, máris imád
kozol. 

Próbálj jelen lenni Isten előtt, kíséreld ezt meg 
újra és újra az egész imára szánt idő folyamán, 
és ne mondd soha: 

'' Nem tudok imádkozni », 
«képtelen vagyok imádkozni», 

mert ha mindig újból megkísérled az imát, máris 
imádkozol. 

Az ima értéke a te részedről az ima megkívánta 
erőfeszítéseidben rejlik, Isten részéről pedig a 
Szentlélek működésében, Aki benned tevékenyke
dik. 

Ne álmodazz imád különleges előfeltételeirőL 

Ne mondd: 
« Ha időm volna ! » 
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<< Ha megvolna hozzá a nyugalmam! » 

<< Ha elvonulhatnék a magányba! » 

Természetesen keresd a legjobb külső körül-
ményeket, de ha a legteljesebb pusztaságban, a 
legmélyebb csendben lennél is, a főakadály meg
maradna: te magad és a benned rajzó gondolatok, 
képek, benyomások, szenvedélyek világa. 

Szórakozott vagy imádban? Az ellenkezője vol
na csodálni való. Miért gyötörnéd magad szóra
koztató gondolataid << elűzésével >>: ezek úgyis visz
szatérnek. Ellenkezőleg, nézz szembe velük, bár
mily természetűek is: komoly gondok, kicsinyes
ségek, közönséges, piszkos gondolatok - ajánld 
fel azokat hódolattal és bocsánatkérően Istennek. 

Mit sem számít helyzeted, jelenlegi körülmé
nyeid. Senki és solta sincs kizárva az imádságbóL 

Mit szólnál az olyan szeretethez, amelynek ki
fejezése emésztésedtől függne, 

vagy érzékeid állapotától, 
vagy az életet kísérő számtalan emberi sikertől 

illetve sikertelenségtől? 

Imád ne pillanatnyi hangulatodtól függjön, ha
nem legyen rendszeres. 

Isten mindig jelen van, mindig szeret és mindig 
vár téged. 

Tűzd ki ugyanannak a műnek a megalkotását 
több művész feladatául: a művek nagyon külön
bözőek lesznek. 

Figyelj meg több szerelmespárt - szerelmük 
kifejezésmódja százféle lesz. 
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Éppen így az ima formája is változik a kultú
rával, korral, vérmérsékletteL Ne vesd meg az ima 
egyik formáját sem. Eszköznek mindegyik megfe
lel, de ne feledkezz meg a célról. 

Egész lényeddel vétkezeL 
Egész lényeddel szeretsz. 
Méltányos, hogy egész lényeddel imádkozzál is. 
Imádkozzék a tested és imádkozzék a lelked, 

de tiszteld magadban az értékek sorrendjét (l). 
És ne válaszd el a gesztust a szellemtől. 

Egyazon család fiai apjuknak akkor okozzák 
a legnagyobb örömet, ha összegyűlnek ünneplé
sére. 

Igy a közös ima és a liturgikus ima (az Egyház 
nyilvános, közösségi imája) nem esetleges, hanem 
természetes megnyilvánulása Isten fiainak, akiknek 
a szeretetben közös a rendeltetésük. 

Minél jobban elmélyül a szeretet, annál keve
sebb szóra és gesztusra szorul, de annál több 
csendre. 

A te imád is egyszerűsödni fog. Nem lesz ke
vésbé mély, ha már nem kívánsz beszélni. Ellen
kezőleg, jobban fogsz imádkozni, ha egyre inkább 
arra törekszel, hogy csak egyszerűen szemlélj és 
szótlanul szeress. 

Gyakran panaszkodsz, hogy nem talász meghall
gatásra. Ne cseréld össze a szerepekeL Azt kövc
teled Istentől, hogy: 

tegye meg a te akaratodat, 

(l) Vö. «Ember a talpán», 17 l. 
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valósítsa meg a te tervedet, 
legyen a te szolgálatodra. 

Imádkozni ennek éppen az ellenkezője: Annyi, 
mint Istent kérni, hogy 

te tedd meg az O akaratát, 
te "alósítsd meg az O tervét, 
te állítsd magad teljesen az O szolgálatába. 

Nem arról van szó, hogy megváltoztasd Istent, 
hogy parancsolj Istennek, hanem arról, hogy te 
változzál meg és helyezd magad Isten fennhatósága 
alá. 

Ha rádióddal zenét akarsz fogni, először be
kapcsolod a készüléket, azután beállítod a megfe
lelő hullámhosszra. 

Ha Istennel akarsz kapcsolatot teremteni, 
imádkozz, azaz állj rendelkezésére és tedd lelzetővé, 
hogy kiárassza rád kegyelmét és szeretetét. 

Semmi sem túl szép ajándék azok számára, 
akiket szeretünk. Minthogy az Atya szeretete vég
telen, ajándékait nem korlátozhatja pusztán a 
földi dolgokra. O a végtelent adja: önmagát. 

Ezért nem kérheted Istentől,· hogy 
nyerj a lottón, 
hogy sikerüljön a vizsgád, 
hogy fizetésemelést kapj ... 

csak akkor, ha hozzáteszed: « Ha úgy ítéled Uram, 
hogy így jobban foglak szeretni Téged, valamint 
az embereket, testvéreimet ». 

Legyen bizalmad. Mindig légy bizalommal. Tu
dod, hogy az Atya csak a javadat akarhatja. Tu-
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dod, hogy ha nem is teljesíti kívánságodat, szere
tete mégis ad választ, de más módon. 

Istennek szüksége van imádságodra. Csak ak
kor adhat, ha kérsz, mert végtelenü! tiszteli sza
badsagodat. 

ö az, aki csendben szüntelenül kérlel téged. 
Hallgass szeretetére. 

Te is segíthetsz, hogy az emberi szeretet növe
kedjék a földön. 

Megváltoztathatod a világot, átalakíthatod tel
jesen, de semmi sem fog történni, ha nem imád
kozol, mert imádkozni annyi, mint: 

akaratodat fokozatosan átengedni Isten akara
tának, hogy az működjék benned, 

hagyni, hogy a te szereteted helyébe Isten Sze
retete áramoljék, 

megvalósítani közreműködéseddel az emberek 
között az Atya tervét és mindenható Szeretetét. 

őszintén és hűségesen imádkozni annyi, mint 
csalhatatlanul biztosítani a sikert életed és a világ 
számára. 
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A GYöNAS: 
A BűNBANAT SZENTS~GE 

Ha nem volna gyónás, fel kellene találni ... Es az embe
rek Isten után fel is találták, de a maguk nívóján. Az 
amerikaiak, hogy megjavítsák egyes üzemekben a terme
lést, «civil gyóntatókat" bocsátottak a mrmkások rendel
kezésére. Aki meg akar szabadulni gondjaitól, hibáitól, 
bizza rá azokat egy embertársára. 

Mi más a marxista önkritika, ha nem hibáink mindenki 
előtt való elismerése a bocsánat elnyerése céljából? A 
sokféle szívpósta is gyakran nem egyéb, mint gyónási 
alkalom és lelki vezetés keresése. Végül, egyre több ember 
- nem akarván letérdeini a pap, Isten helyettese gyónta
tószékében - szívesen fekszik le egész hosszában - a 
pszichoanalítikus díványára. 

Az emberek szívében sokféle szenvedély hemzseg. Szám
talan vétkes hajlam titkos gyííjtőhelye az. Akár akarjuk, 
akár nem, foglalkoznunk kell velük. Ha az ember tagadja 
Istent, még nem tudja megszüntetni a-rosszat, és ha abban 
nem akarja meglátni az erkölcsi problémát, azt kockáztat
ja meg, hogy egyszer csak elmegyógyászati problémával 
találja szemben magát. Amilyen mértékben visszautasítják 
az emberek a papot, olyan mértékben lesz szükségük 
pszichiáterre, de az sohasem fogja nekik az igazi békét 
nyújtani, azt, amelyet Jéws Krisztus nyújt: «Békességet 
hagyok rátok, az én békémet adom nektek. En nem úgy 
adom nektek, amint a világ adja" (l). 

A keresztényt a g)'ónással kapcsolatos magatartásában 

(l) Jn. 14, 27. 
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két zátony fenyegeti. Vagy értékét vesztett, avult s::.ertar
tásnak tartja, amelynek időről-időre - a még benne élő 
külsőséges törvénytisztelettől indíttatva - aláveti magát; 
vagy valamilyen bizonytalan félelem következtében felis
meri a gyónás sziikségességit és azért gyónik, hogy me
rőben emberi békére találjon. Mindkét esetben elvéti a 
gyónás valódi értelmét, s merőbe11 emberi szokás szintjére 
szál/itja le, ahelyett, hogy találkozást látna benne - hite 
és a szentségnek Izatékany jele révén - Jézus Krisztussal, 
a Megváltóval. 

Ha gyónni mégy, először is arra gondolsz: 
« Mit is mondok neki?», azután 
« Mit fog rólam gondolni? "• és végül 
<< Mit fog mondani? ,, 

Inkább így gondolkozzál: 
<< Kivel találkozom, miben részesülök a gyó

nás révén?». 

Nagy ügyet csinálsz a bűneidből, amelyeket 
odaadsz és keveset törődsz a megváltó Szeretettel, 
amelyben részesülsz. 

Jézus Krisztus azért jött a Földre, azért szen
vedett, azért halt meg és támadt fel, hogy a bűnt 
legyőzze. 

A gyónás a bűnbánat szentségéhez való járulás 
és ez annyi, mint találkozni Krisztussal, egyesülni 
Vele halálának és feltámadásának misztériumá
ban. 

Az eredeti bűn következtében az emberek elsza
kadtak Istentől, és elszakadtak egymástól. 

A keresztségben úgy döntenek, hogy a Megváltó 
Jézussal egyesülnek, s Benne ismét az Atya gyer
mekeivé, egymás testvéreivé válnak. 
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Minden alkalommal, amikor a bűnbánat 

szentségéhez járulsz: 
újból Jézus Krisztust választod, 
újból << elmerülsz » keresztségedben, 
újjáteremted, illetve megerősíted az Atyával 

és testvéreiddel való kapcsolataidat, amelyek 
megszakadtak, vagy meglazultak. 

Hogy minden nap felkelj, mindig új erőfeszí

tésre van szükséged. 
Hogy dolgozz, minden nap újból kézbe kell 

venned szerszámaidat. 
Hogy szeress, minden nap meg kell tagadnod 

magad. 
Eltávolodásod a bűntől és egyesülésed Jézus 

Krisztussal, sajnos, nem végleges. A bűnbánat 

szentsége révén gyakran kell visszatérned a ke
resztség forrásához, hogy újra Krisztus mellett 
dönts. 

Minek gyónjak, hiszen úgyis visszaesem a 
bűnbe! 

l!ppen ezért gyonJ, mert hiszen a bűnbánat 

szentségében részesülni annyi, mini a Feltámadás 
egész győzelmes erejét fogadni magadba. 

De el fogom tékozolni! 
Nem, mert ha el is esel újból, az úton fölfelé 

haladtodban estél el. 

Jezus Krisztus halálával bűneid megbocsájt
tattak. Igy a megbocsátást nem kell kiharcolnod, 
csak szabadon elfogadnod. 

A tékozló fiú apja haza várta fiát, hogy 
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megbocsáthasson neki. De ehhez arra volt szükség, 
hogy a fiú előbb hazatérjen. 

Istennek szüksége van rád, hogy belevigye 
megváltását a szívedbe és a világba. 

Mindenki annyi szeretetet kap, amennyit a 
szíve befogadni képes. 

Mindenki annyi kegyelmet kap, amennyit a lel
ke hordozni képes. 

Mindenkinek rendelkezésére áll ugyanaz a 
határtalan megváltás, de hatása oly mértékben lesz 
jótékony a számodra, amilyen mértékben megnyi
tod a szívedet. 

Minél inkább elismered bűnösséged, 

annál inkább szenvedsz szeretetlenséged 
miatt, 

minél inkább vágyódsz a megbocsátásra, 
annál inkább részesülsz a megváltás kegyel
mében. 

Hogyan akarsz helyes megoldást találni mate
matikai problémádra, ha előbb meg nem állapí
tottad, hogy tévedést követtél el? 

Hogyan akarsz megtérni, ha nem jöttél rá, 
hogy téves úton jársz? 

Jézus Krisztus a kereszten már magára vette 
minden bűnödet. De minthogy szabad vagy, azo
kat ma önként át kell adnod Neki. 

Bűneidet bízd lelkiismereted ítéletére, ismerd 
el, vállald el azokat, hogy valóban átadhasd a 
Megváltó Jézus Krisztusnak. 
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A gyónás titokzatos csere. Te minden bűnödet 
odaadod Jézus Krisztusnak, O pedig egész megvál
tását adja neked. 

Ha évente csak egyszer ellenőrzöd számadá
saidat, nehezen találod meg tévedéseidet. 

Ha évente csak egyszer vizsgálod meg lelkiisme
retedet, nem fogod fölfedezni minden hibádat. 

Egyesek - mivel nincs bennük finomság -
anélkül, hogy észrevennék, szenvedést okoznak má
soknak. 

Ha nem látod meg hibáidat, ez azért van, mert 
nem figyelsz eléggé, s főként mert szereteted nem 
elég mély, nem elég átható. 

Ha jó lelkiismeretvizsgálatot akarsz végezni, 
először járulj Isten elé, s csak azután fordulj 
önmagad felé. 

A bűn rútsága Isten szemszögéből kerül elbí
rálásra, nem a te szemszögedből: «Téged bántotta
talak meg, aki annyira utálsz minden bűnt " (l). 

Csak életed gyakori, helyes felülvizsgálása (2) 
teszi majd lehetövé, hogy jobban megismerjed 
önmagad. Majd ha felismered· életedben Jézus 
Krisztus felhívásait, akkor világosabban fogod 
látni, hányszor utasítottad vissza azokat. 

Észreveszed azt, hogy rosszat tettél, 
de kutasd azt is, hogy milyen jó cselekedetet 

mulasztottál el. 

(l) Az Egyház régi bánatimáj ából. 
(2) Vö. "Életünk felülvizsgálása ••. 247 l. 
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Minél jobban szeretsz, annál inkább felfedezed 
szeretetlenségedet. 

A bűn szakítás Istennel, de ugyanakkor sza
kitás valamennyi testvéreddel is Egyházunkban. 

Visszatérésed nem lehet titkos, szíved mélyére 
rejtett. Nyilvánosan kell visszatérned az Egyházba. 

Nemcsak Istennek gyónsz, hanem « ... a Boi· 
dogságos Szűz Máriának ... , minden Szenteknek" 
és <<neked Lelkiatyám ... >>: a papnak, aki Jézus 
Krisztus szolgája és a közösség tanúja. 

Visszautasítanád-e a kincset c;:sak azért, mcrt a 
kéz, amely azt feléd nyújtja, nem tetszik? 

Mit számít a pap külseje, mikor kcz.ébe11 
Krisztus papi hatalma? 

Arra jogod van, hogy megválasszad gyóntató
dat; de arra nincs, hogy egyetlen gyónást is elmu
Jassz csak azért, mert a pap személye félelmet 
kelt benned, vagy nem tetszik neked. 

Az Egyházban az egész Testre kihat a JO Yagy 
::1 rossz, amely csak egyetlen tagja szívében rej
tőzik is. 

Ha a bűnbánat szentségéhez járulsz, vala
mennyi testvéredet megerősíted a tisztaságban és 
a szeretetben. 

Mindazok, akik a Gondviselés rendelése folytán 
közvetlen környezetedhez tartoznak, első haszonél
\'Czői az általad felvett szentségnek. Te közvetíted 
számukra a Megváltó Krisztust. 
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Minél jobban kapcsolóctsz környezetedhez fi
gyelmességed, érdeklődésed és szereteted által, 

annál inkább viheted e környezet bűneit 

Krisztushoz a bűnbánat szentségc által, 
és annál inkább közvetítheted környezetednek 

Krisztus megváltó kegyelmét. 

Ha küzdesz 
a munkában a jogtalanság ellen, 
a családokban a szcretetlenség ellen, 
a bérházban, háztömbben a testvériségért, 
a világban a békéért... 

Ha küzdesz az elégtelen munkabérek, a vi
lágban uralkodó nyomorúságos lakásviszonyok, az 
analfabétizmus, az éhség ellen ... ne felejtsd el, 
hogy mindezek a bajok a bűn gyümölcsei, és 
hogy minden bűn - hogy megsemmisíttessék 
rászorul a megváltásra. 

Ha csak gyónsz, de nem harcolsz a bűn ellen 
magadban és a világban, nem fogod legyőzni a 
rosszat. 

Ha küzdesz a rossz ellen magadban és a vi
lágban anélkül, hogy gyónnál, nem fogsz győzelmet 
aratni. 

Mert az egyetlen igen hatékony módja a bűn 
legyőzésének az, ha teljes erődből harcolsz, 
de úgy, hogy ugyanakkor - a bűnbánat 

szcntsége reven magadba fogadod 
Krisztust, az egyetlent aki legyőzte a rosszat. 
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NE CSüGGEDJ EL SOHA! 

Mi az, ami az embert elcsüggeszti, amikor a bűn 

dlen küzd? Az egyiket az, hogy mindig ugyanazokkal a 
nehézségekkel küs:.ködik anélkül, hogy a szabadulásra, 
merűben emberileg nézve, csak valamilyen reménye is 
lwne. A másikat pedig az, hogy amikor már azt hitte, hogy 
dlárdan áll a lábán, hirtelen újra elbukik. Mindkettő 

me!{feledkezik I ster1 mindenhatóságáról és szeretetéről. 
A csüggedés azért komoly hátrány életünkben, mert 

tönkretesz benniinket, időveszteséget jelent s mivel lénye
gében a bizalom hiánya, eltávolít bennünket Istentől, 

egyediiti Megváltónktól. 
A keresztény számára soha sincs semmiféle elfogadható 

ok a csüggedésre. 

<< Sötéten Játsz », 

« keseregsz », 

« elhagyod magad ». 

Nem bízol már erőfeszítéseid sikerében: 
« mire jó harcolni », 

" nem megyek semmire », 

« mindig visszaesem ». 

A csüggedés megállít, megbénít, tehetetlenné 
tesz. Már nem te irányítod az életedet. Már nem 
élsz! 
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Elcsüggedtél? Ez onnan van, me rt magad bm z 
bíztál és fájdalmasan tapasztalod, hogy nem szá
míthatsz önmagadra. Ha Istenbe helyezed bizalma
dat, szenvedsz ugyan vétked következtében, de 
nem csüggedsz el. Mert Isten éppolyan minden
ható és éppúgy szeret bűnbeesésed után is, mint 
előtte. A csüggedés mindig annak a bizonyítéka, 
hogy túlságosan bíztál önmagadban, és túl kevéssé 
Istenben. 

Ne próbálj erőltetett kifogásokat keresni 
nehézségeid, rossz szokásaid, váratlan bukásod 
számára. 

« Ha meg nem történtté tehetném ezt! " 
« Ha visszafordulhatnék! » 

« Ha előlről kezdhetném! » 

« Természetellenes, hogy ennyi nehézségem 
van». 

<<Ez nem igazságos! » 

<< Ez vérmérséklet kérdése, nem tehetek róla ». 
Ha győzedelmeskedni akarsz a bűn fölött, első-

sorban ismerd el a rosszat, ami benned van. Ne 
kerülgesd, ne mentegesd, ne próbálj << meglógni », 

felejteni, tagadni, mert így nem semmisited meg 
bűnödet. Fogadd el a mai hibádat, a holnapi ki
sértést, a szokás zsarnokságát, hatalmát, azokat 
a bíínalkalmakat, amelyeket nem tudsz elkerülni. 
Jézus Krisztus nem azért jött, hogy a kísértéseket 
eltüntesse, a bűn lehetőségeit megszüntesse. Azért 
jött, hogy megbocsássa bűneinket. 

Nyugodj meg, maguk a szentek is küzdöttek a 
bűn ellen. Szent Pál ezt írta a rómaiakhoz: << Nem 
azt teszem, amit szeretnék (a jót), hanem amit 
gyűlölök (a rosszat) ... Bár a jót szeretném tenni, 
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a rosszra vagyok kész. A belső ember szerint örö
mömet találom Isten törvényében, de más törvényt 
tapasztaJok tagjaimban: ez küzd értelmem törvé
nye ellen és a bűn törvényének rabjává tesz, 
amely tagjaimban van. Én szerencsétlen ember! Ki 
szabadít meg e halálra szánt testtől» (1). 

Isten szemében az ember értéke nem kísérté
seinek gyengeségével, bukásainak kis számával, 
még csak nem is a komoly hibáktól való mentes
ségével mérhetö, hanem elsősorban a Megváltó 
mindenhatóságába vetett teljes bizalmával, szere
tetével, az újrakezdés folytonos akarásával. 

Ha van még benned némi levertség, bánkódás 
bizonytalanság, ez azért van, mert nem hiszel 
eléggé az úr bocsánatában. Ez a bocsánat 
szükségképpen meghozza számodra a békét, az 
örömöt. Amikor a tékozló fiú hazatér, az apa azt 
akarja, hogy mindnyájan felejtsék el a múltat. 
Lakomát rendez, hogy öRöMRE hívjon. «Jobban 
örülnek a mennyben egy megtérő bűnösnek, mint 
kilencvenkilenc igaznak » (2). 

Jézus Krisztus szigorú a bűnnel szemben, de 
jóságos a bűnös iránt. Ha a bűn ·áldozata vagy, az 
úr hozzád jön, hogy még jobban szeressen és 
megváltson. A szeretet végtelen misztériuma ez. 
Add át magad az úrnak és még szarosabban 
egyesülsz Vele bűnöd elkövetése után, mint előtte. 
Igy minden vétek jeladás, meghívás, hogy add oda 
magad a Megváltó Jézus Krisztusnak. 

(l) Róm. 7, 15-24. 
(2) Lk. 15, 7. 
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Egyre gyengébbnek érzed magad, egyre jobban 
ki vagy szolgáltatva az első kísértésnek. 

Egyre több önzést, gőgöt fedezel fel magadban. 
Egyre világosabban látod életedben a szeretet· 

lenségeket, a habozást, a visszautasításokat. Ne 
csüggedj el, örülj, az úr temiattad jött el. Ha kar
jaiba veted magad, megbocsát és megment téged. 

De hogyan akarhatod, hogy megbocsásson, ha 
nem találsz semmit, amit megbocsáthatna? 

Hogyan akarod, hogy megmentsen, ha nem en
geded magad megmenteni? 

Ne hidd, hogy úgy nyered el a békét, ha egyre 
jobban bízol önmagadban, becsületes életedben, 
jóleső erényességedben. Ez a nyugalom a legveszé· 
lyesebb illúzió lenne, mert végül úgy éreznéd, 
hogy nincs szükséged az úrra, és egyedül marad
nál, szörnyen egyedül és védtelenül Nélküle. 

«Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, 
hanem a bűnösöket » (l). 

" Az Emberfia azért jött, hogy keresse és üd
vözítse, ami elveszett » (2). 

« Nem az egészégeseknek kell az orvos, ha
nem a betegeknek» (3). 

Különösen annál a kishitűségnél légy résen, 
amelyet a tisztaság clleni vétkek váltanak ki. A 
fizikai üresség, amelyet maguk után vonnak, a lelki 
csömör, amely kísérőjük, a mindenható ösztön 
nyomasztó zsarnokoskodása megzavarja ítéle
tedet, eltorzítja bűntudatodaL Nem a test elleni 

(l) Mt. 9, 13. 
{2) Lk. 19, 10. 
{3) Mt. 9, 12. 
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vétkek a legnagyobbak, hanem a hit, remény és 
szeretet elleni vétkek. 

A szokás korlátozza szabadságodat, de korlá
tozza a bűnnel szemben való felelősségedet is. 

Ha a szokás rabja lettél, csak türelemmel és 
kitartással tudod ismét visszaszerezni szabadsá
godat. 

Gyengeséged megállapítása nem keserít el, ha 
ugyanakkor egyre inkább felfedezed az isteni Sze
retet mindenhatóságát. 

A Szeretet sohasem fog cserbenhagyni. Te vagy 
az, aki nem hiszel eléggé a Szeretetben. 

Súlyos hiba a földön maradni, ha elestünk, de 
éppen olyan súlyos hiba ülve maradni az út szé
lén, azt gondolva, hogy már megérkeztünk. 

V étkeid arra valók, hogy megismertessék veled 
gyengeségedet, hogy általuk újra kis gyermekké 
válhass, és így az Atyának nyújtva kezed újra 
visszatérj a jó útra. 

"Szemern előtt az úr mindenkoron, 
nem inghatok meg: ű áll jobbomon. 

Azért örvend szívem és lelkem énekel, 
sőt testem is békében nyugszik el » (l). 

(l) 15. zsoltár. 
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A SZENTMISE 
A VILAGTöRTÉNELEMBEN 

Hitből fakadó látásunk ahhoz soha sem lesz elég 
széles és mély, hogy teljesen megértsük a szentmisét. Epp 
ezért kötelességünk mindent meglenni, hogy ne szűkítsük 
be látásmódunkat kicsinyes emberi fogalmaink szűk ke
,·etei közé. A szentmise hitünk misztériuma. Benne van 
sorsunknak és a világ sorsdnak középpontjában. A hívő 

számdra páratlan Forrás, amelyből az üdvösség árad. 
Altala Jézus Krisztus minden nap megváltja a világot és az 
emberiséget. 

Mi a szentmise számodra? 
unalmas, hosszú időtöltés, 
társadalmi szokás, amelyet nem mersz le

rázni, 
szükséges robot, hogy megnyugtasd a lelkiis-

meretedet, . 
vagy pedig: 

alkalom jótékony megállásra, hogy össze. 
szedd magad és elgondolkozzál, 

a « vallásgyakorlatok " egyik formája a többi 
között. 

Mit csinálsz a szentmisén? 
figyeled a papot, aki barátod, vagy olyasva

laki, akit kritizálsz, 
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hallgatod és bírálod az énekeket, kifogáso
lod vagy csodálod a « ceremónia >> lefo
lyását, 

aprólékosan megfigyeled a segédkezők öltö
zékét és magatartását, 

vagy pedig: 
« elmélkedsz », 

tanulságot merítesz a szentbeszédből 
imára használod fel az időt, 

vagy pedig kezded már kissé ismerni a szentmi
sét, mert gyakran résztveszel azon: 

De csalódott vagy, ha nem ez vagy az az atya 
mondja azt, mert « az szebben mondja, 
mint...» 

jobban szeretsz egy kis kápolnában, vagy egy 
meghatározott plébániatemplomban szent
misét hallgatni, merL. 

«nem az a benyomásod, mintha a szentmisén 
vettél volna részt », ha ... 

Igy az emberek egyéni mértékük szerint pusz
tán emberi ceremónia nívójára süllyesztik le a 
szentmiseáldozatot, vagy csupán valamiféle « ájta
tosságat » csinálnak belőle a többi mellett, hogy 
személyes jámborságukat táplálja. 

Elfelejted magnyitni a kincsesládát. 
Elmész a LF.NYEG mellett. 
úgy gondolkodol, ítélsz, viselkedsz, mint ember 

az emberi dolgok világában; pedig a szentmisé11 
az istenivé vált embernek, I st en gyermekének (te 
is az vagy!) kell bemutatnia és megvalósítania, az 
egész Egyházzal együtt, az emberi történelem kö
zépponti cselekményét, az egész teremtett világ 
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visszatérését az Atyához, Jézus Krisztusnak, az 
Istenembernek legfönségesebb áldozatában. 

Ha résztveszel a szentmiseáldozatban, teljesen 
elmerülsz a hit misztériumában (l). 

1l Világ megváltása 

Az emberiség együttvéve, minden egyes ember 
személyesen és a világegyetem az ember közvetí
tésével, az isteni szeretet gyümölcseként csak úgy 
jutott el az örökkévaló örömben való kibontako
záshoz, hogy a totális szeretet odaadásával 
visszatért az Atyához. 

A bűn - az eredeti bűn éppúgy, mint szemé
lyes vétkeink - azt jelenti, hogy a teremtmény 
nem akarja visszaadni önmagát és a vilégegyete
met Teremtőjének. Az ember önmagáért él és nem 
Istenért (vagy másokért Isten szeretetéből), ön
magának « ajánlja fel >> a világot és nem Istennek. 
Istenné teszi magát, tévútra viszi a teremtést, za
vart, egyensúlyvesztést, szenvedést és halált idéz 
elő benne (2). 

Ha nincs bűnbeesés, az ember örömmel ajánl
hatta volna fel életét és a világot -Istennek. 

Ez a felajánlás a bűn elkövetése óta önmegta
gadást, lemondást követel meg, fájdalmas áldozat
tá, önfeláldozássá válik. 

(l) Fontosnak tartjuk, hogy az előszóban mondot
takra emlékeztessünk itt: nem akarjuk ezekben a fejeze
tekben az egyes kérdéseket kimerítően tárgyalni, hanem 
csak néhány gondolatot adni e kérdések egy-egy mozza
natával kapcsolatban. 

{2) Vö. «A szenvedés, az ember tragikus müve », 

183 l. 
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A bűnbánó és nyugtalan ember kezdettől fog
va megkísérli, hogy visszataláljon a Szeretet útjá
ra, hogy helyreállítsa eredeti kapcsolatát Istennel, 
azáltal, hogy áldozatokat mutat be Neki, amelyek 
azonban már gyökerükben tökéletlenek maradnak. 

Egy ember, Adam, az egész emberiséget és ezál
tal a világot belesodorta abba, hogy önfejűen, Is
ten nélkül éljen. 

Egy másik ember, Jézus Krisztus úJ SZöVET
SÉGET köt Istennel, vérével pecsételi meg, 
IGEN-jével visszairányitva az egész emberiséget 
az Atyához. 

A Megváltó, mi\•el valóságos Isten és valósá
gos ember, tökéletes áldozatot mutatott be az A
tyának, miután magára vett minden szenvedést 
és magára vállalta az emberek egész életét s min
den bűnüket. Az Atya elfogadta ezt az áldozatot 
és a feltámadással adta tudtul a bűnös emberi
ségnek bocsánatát. Ezt a Jézus Krisztusnak vissza
adott életet fogja élni örökké az emberiség. A 
megváltás végbemen t, az igazi húsvét (l) megva
lósul, az « Igéret Földjére» (2) való bejutásunk 
biztosítva van. 

Jézus Krisztus az emberiség vezére, minden 
ember testvére, a hatalmas Titokzatos Test Feje, 

(l) A zsidók húsvétkor a Vörös Tengeren való átke
lést, az egyiptomiak rabszolgaságából való szabadu!ást 
ünnepelték meg. Innen a hús,·ét neve: Pascha, ami « átme
net »-et jelent. (A latin és leány-nyelvei átvették ezt az 
elnevezést). A keresztények igazi húsvétja a bűn rabszol
gaságából való szabadulás Jézus Kriszlus segítségéve!. 

(2) Az ~gbe. 
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győzedelmeskedve belépett a mennybe. Altala az 
ember hozzákapcsolódott Istenhez, sőt Altala maga 
az anyag is kapcsolatba került Istennel: a Mögéje 
fölzárkózó emberiség és világegyetem útban van, 
ellenálhatatlanul tör a feltámadás felé. A feltá
madt Jézus Krisztus, Aldozata által, záloga a mi 
győzelmünknek. O az út, és az összes teremtmé
nyek általános haladását és emelkedését Isten felé 
senki sem képes többé megállítani. 

A szentmise, Jézus Krisztus egyetlen áldozatá11ak 
megújúló szentsége 

A szabaddá tett út nem jelent kényszert. 
Ha a tömeg sodor, az nem jelenti azt, hogy 

tudatosan és önként jársz utadon. 
Szabad vagy, az emberek szabadok. Jézus Krisz

tus, hogy szabad csatlakozásunkat a Megváltás
hoz lehetövé tegye, megtalálta annak a módját, 
hogy megújítsa egyetlen áldozatát minden időnek 
és núnden helynek minden embere számára. 

Miután nem mutathatja be azt újból véres alak
jában, mint a Kálvárián, az Utolsó Vacsorán meg
alapította szentségi formáját: a szentmisét (l). 

A szentmisén, Jézus Krisztus egyetlen áldoza
zának szentségi megújításán az Egyház, papjai se
gítségéve! '' beleviszi » a térbe és időbe, « aktuali
zálja » a keresztáldozatot, azért hogy mindannyian 
egyenként és együttesen 

(l) Valamely szentség nem más, mint érzékelhető jel, 
szimbólum, amely azonban megvalósítja azt, amit jelent, 
(vagyis közli a kegyelmet), tehát hatékony jel. 
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felajánlhassuk szüntelenül az Atyának az 
imádás szellemében, 

hogy szarosan csatlakozzunk hozzá, felajánl
va Istennek önmagunkat, az emberiséget 
és a világegyetemeL 

hogy a magunk számára értékesíthessük a 
Jézus Krisztus által elnyert megváltásun
kat azáltal, hogy a szentáldozásban magunk
hoz vesszük az ű feláldozott és feltáma
dott testét. 

Az egész teremtett világ felajánlása 

A szent áldozatban a kenyér és a bor, melyet 
a hívők közösségével felajánlasz, az egész terem
tés visszatérését jelenti Teremtődhöz. 

A búza, hogy növekedjék, a föld nedveiből 
tápálkozott, felfogta a nap sugarait, fel
használt minden csillagot ... , 

a földműves elvetette ezt a búzát, 
a munkás készítette az ekét, 
a bányász kifejtette az ércet, a mérnök ... 

Ebben a néhány megőrölt búzaszemben össze
gyűjtve, ebben a pár cseppnyi borban elrejtve, 

jelen van az egész világégyetem, mely titok
zatos erővel az élet felé tör, 

benne van az egész emberiség csodálatos 
munkájával, amely a teremtést tökélete
síti. 

Itt van az egész világegyetem, az egész embe
riség, egymással együtt, de függésben is egymás
tól, szolidárisan a térben és időben - vagyis az 
egész teremtés, útban, hordozva a bűnök és szen· 
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vedések terhét, de benne lüktet az egész embe
ri élet, örömeivel és szeretetével. 

Amikor felajánlod a kenyeret és a bort, és mind
azt, amit jelképeznek, akkor elismered, hogy 
mindez az anyag és mindez az élet, és különösen 
a « te >> életed, Istené. Te megválsz attól, feláldo
t.od azt. 

A kéz, amely baráti mozdulattal lendül előre, 
az egész testet, az egész lelket képviseli. 

Az ajkak, amelyek a csókban összeérnek, az 
egész szerelmet fejezik ki. 

A szentmisén 
te vagy a keze, ajka és szive az egész embe

riségnek, 
te teszed lehetövé az anyag és az egész vi

lágegyetem számára,hogy azt mondja Te
remtőjének: íme itt vagyok, 

te vagy az, aki testvéreiddel, testvéreid ne
vében, talán testvéreid helyett suttogod: 
ime itt vagyunk, ime hibáink, szenvedése
ink, szeretetünk, egész életünk. 

Csak az ajánlhat fel többet Krisztusnak, a 
közvetítőnek, aki bőségesebben tölti meg a jelen 
pillanat kelyhét, 

aki mélyebben itatja át szellemmel az anyagot 
a mindennapi munka erőfeszítése által, 

aki a lehető legjobban fejleszti ki a testét, szí
vét, szellemét, 

aki gyarapítja a szeretetet, életet fakaszt és 
azt neveléssel kibontakoztatja családjában, 

aki leginkább beleveti magát a küzdelembe az 
emberi haladás szolgálatában a több igazság, a sza
badság és a béke eléréséért, 
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aki egyre testvéribbé válik a dolgok, a sze
mélyek iránt, 

aki már feladta önteltségét és így jobban tud 
másoknak rendelkezésére állni, és a legtöbbet 
magába fogadni a dolgokból, az eseményekböl, a 
testvérekből, az életből, az egész VILAGBóL 

Igen, csak az ilyen ember tud többet felaján
lani Krisztusnak, a közvetítőnek. 

Az üdvözítő elvárja, hogy a szabad és szerető 
ember az idő folyamán esetről-esetre felújítsa és 
teljes odaadásban magáévá tegye azt az életáldo
zatot, amelyet O a kereszten teljes tökéletessé
gében mutatott be az Atyának. 

Földi léted során percröl-percre élj úgy, hogy 
mindennapi életed állandó felajánlás legyen. 

Atváltozás 

Karod nem elég erős ahhoz, hogy áldozatodat 
Istenhez vigye. 

Szíved nem elég tiszta ahhoz, hogy mindent 
felajánlj és semmit se tarts vissza. 

Szükséged van valakire, akit az Egyház felszen
telt azért, hogy Istennel beszéljen, hogy Isten 
szóljon hozzád az ö ajkával, hogy ő legyen a lát
ható Krisztus az Egyházban. 

Szükséged van reá, hogy elmondja a te áldozati 
adományod és az emberiség áldozati adománya 
felett e szavakat: ez az én Testem, ez az én V érem. 

Az Átváltozáskor átadod a kenyeret és a bort 
Jézus Krisztusnak, hogy azokat istenivé lényegít
se át. 

Krisztus a pap ajkával a legmélyrehatúbb váJ-
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tozást hajtja végre. E változás magát a lényegét 
érinti az anyagnak, amely túllépi a megváltott 
emberiség kereteit. Rendkívüli felmagasztosulása 
ez az anyagnak: nemcsak emberré, hanem lsten
emberré lesz. A feltámadott Jézus által a feltáma
dás részesévé válik. 

A kenyérrel és borral az élet, amelyet felaján
lasz, az emberiség, amelyet keresztény testvéreid
del képviselsz, az egész világ, minden, Jézus Krisz
tuson keresztül áldozattá lesz, megszabadul és 
üdvösséget nyer. 

Az, aki megválik egy kedvelt tárgytól, hogy azt 
testvérének adja, áldozatot hoz. 

Az, aki pénzéből, idejéből, életéből ad valamit, 
nagyobb áldozatot hoz. 

Aki pedig az egész életét odaadja, az hozza a 
legnagyobb áldozatot. 

Téged megkereszteltek és így végtelen hatal
mad van az Atya szíve fölött, mert az Egyház tag
jaként jogod van arra, lzogy örökértékű kincset 
ajánlj fel neki: Fiának, Jé;:,usnak tökéletes áldo
zatát. 

Aldozás 

Bemutatod az Atyának Krisztus áldozatát, az 
Atya viszont meghív Téged, hogy legyen részed 
megváltásodban azáltal, hogy egyesülsz Megvál
tóddal. 

Hála az Oltáriszentségnek, 
Krisztus halála és feltámadása nem csupán a 

történelem egy adott pillanatában, a múltban 
megtörtént tény, 
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Jézus nem pusztán egy ország, egy faj, egy 
társadalmi osztály, egy korszak embere. 

O mindannyiunk kortársáva lett, áldozata mai 
eseménnyé vált. 

A szeretet a teljes eggyéválásra törekszik: egy
beolvadásra. Jézus Krisztus, hogy a megváltott 
világgal egyesüljön, a kenyér színébe rejtőzött, 

hogy SZERETETÉVEL táplálkozhass és átalakuli 
benne. 

Ha egyesülsz a szentáldozásban a meghalt és 
feltámadott Jézussal, tedd azért, hogy 

befogadd tagjaidba a megváltást, 
megszabadulj a bűntől, 
emberi életed átalakuljon Isten fiainak éle

té\·é, Krisztus életévé, 
de azért is, hogy vidd a megváltást egész környe· 
zetedbe, tevékenységedbe, kapcsolataidba. 

Egyetlen és pótolhatatlan vagy azon a helyen, 
ahol vagy, abban az időben, amikor élsz. 

Jézus Krisztusnak szüksége van rád, hogy az 
anyagnak és az életnek e kis parcelláját, a világnak 
e részecskéjét, a történelemnek e pillanatát elérje. 

Ha áldozol s ugyanakkor tevékenyen jelen vagy 
abban az egész életben, amelybe beletartozol, 

az isteni szeretet oltóágává leszel a világ nagy 
fáján, 

ismét a szájává leszel az emberiség csodálatos 
testének, de ezúttal azért, hogy örök Élettel táp
láld ezt a testet, 

te teszed lehetövé, hogy növekedjék, fejlődjék, 
hogy az egvre jobban KRISZTUS TITOKZATOS 
TESTÉVÉ váljék. 
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Nem áldozhatsz érvényesen: 
ha nem igyekszel tudatosan és önként kifej

leszteni egész lényedet. 
ha a hivatásbeli kötelességeidet súlyosan elha

nyagolod, 
ha nem akarsz dolgozni és pusztán a mások 

munkájából élsz, 
ha önző módon távoltartod magad az emberek

nek az igazságért és békéért folytatott har
cától, 

ha visszautasítod a szeretetet és elhárítod az 
életet, melyet adhatnál, 

ha egves testvéreidtől tudatosan elzárkózol, 

mert amikor áldozol nemcsak a Megváltó Jézus 
Testével egyesülsz, hanem az ö egész titokzatos 
Testével, az ő teljes Testével: azaz minden ember
testvéreddel, a földiekkel és az égiekkel, az egész 
világmindenséggel. 

Jézus Krisztus által a Megváltás megvalósult; 
te azonban akadályozod, mert nem illeszted be 
egész életedet a Megváltó tökéletes áldozatába és 
nem fogadod be az egész Jézus Krisztust, hogy 
egész életedbe beleilleszd. 

A szentmise a világ Jézus Krisztussá való ala
kulásának szentségi aktusa, 

általa az egész kereszténység, az egész úton 
lévő Egyház előreviszi a világegyetemet és 
az egész emberiséget. 

Ez az egyetemes felemelkedés Isten felé 
Krisztus által. 

« Egyetlen tennivalód az, hogy életedet be
leillesszed a tökéletes áldozatba, hogy egész 
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tevékenységedet és embertársaid tevékeny
ségét a legteljesebb mértékben kapcsold 
bele magának az Istenembernek tevékeny
ségébe (1 ). 

Amikor majd minden befejezést nyert, 
amikor az ember Istennel egyesülve majd 
végső tökéletességre viszi a teremtést, 

amikor Krisztus lesz << minden minde
nekben », 

amikor titokzatos Teste « elérte majd teljes 
érettségét "· 

amikor a mindenkire és mindenre alkalma
zott megváltásban Krisztus mindent átfo
gott, felvett és magában újra egyesített, 

akkor az Egyház nem fogja többé megjelení
teni Krisztus halálát és feltámadását, mert akkor 
ű maga fog eljönni. 

Akkor a TELJES Krisztus mutatkozik be az 
Atya előtt Megváltójának átlyuggatott, de a feltá
madásban megdicsőült keze által. 

Akkor megkezdődik az örök hálaadás az újra 
megtalált Szeretetben ... , 

és az emberiség, a világmindenség egyszersmin
denkorra elérte végső BETELJESüLJ:.SJ:.T (2). 

(l) Vö. Lebret: Principes pour !'Action (Edition Ou· 
vrieres, Paris) c. müvét. 

(2) E fejezet különösen mutatja a szerző teilhardi 
szemléletét. (A fordító megjegyzése) 
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üDVöZLÉGY MARIA! 

Miért okoz nehézséget némely kortársunknak a Szűza
rzya tisztelete? Mások meg miért torzítják el tiszteletüket 
olyképpen, hogy mindenütt a Boldogságos Szűz közbelé
pését látják és szinte mágikus hatalmat tulajdonítanak 
bizonyos áhitat-gyakorlatoknak? Igen sok értelmi sablon, 
kétes teologia és naivitás akadályt képez, sőt el is torz{tja 
Mária egyszerű tisztaságát. Ugyanakkor sok zártszívű, gő
gös szellem nem fogadja el Mária tanúságtételét a « hatás
talanság,. végtelen hatóereje mellett. 

Az emberi történelem középpontjában Szűz Mária az, 
aki szeplőtelen szeretetének az Atya terve iránti csendes 
odaadásával viszi előre a világot. 

Szűz Mária kortársaink szemében nem « mo
dern », de a modern világnak szüksége van reá, 
hogy az életnek olyan értékeire · emlékeztessen, 
amelyek ebben a világban feledésbe merültek. 

Körülötted az emberek lemosolyogják a szü
zességet, sőt mi több, megvetik. 

Mária nem modern, mert szűz. 

De Mária a szüzesség szellemi termékenysé
gének bizonysága. A Szentlélek közreműködésével 
Istenanya, és minden embernek anyja, Krisztus
ban. 



Ha a Szentlélek jegyese leszel - ugyan nem 
testileg, de annál sokkal biztosabban, megsok
szorozad a világban az életet és a szeretetet. 

Hogy a teremtés müve előbbre jusson és átala
kuljon, hogy az emberiség haladjon, a tudományba, 
a technikába ... az atomenergiába veted bizalmadat. 

Mária nem modern, 
feltünő gesztusok nélkül, 
szónoklatok nélkül, 
külső tevékenység nélkül, 
harc nélkül, 
vérontás nélkül, 

egyszerűen azzal, hogy egész életével IGENT mon
dott Istennek, Krisztust adta a világnak, és Vele 
megmentette a világot. 

Az elektronfizika, az automatizálás, az ürra
kéták ragyogó századában 

Mária figyelmeztet téged 
a tiszta áldozat, 
a figyelmes szeretet, 
a benső készenlét, 
a csend 

végtelen hatalmára. 

Mária « igen »-je kettős: a megtestesülésre és 
a megváltásra adott igen. 

Minthogy Mária teljesen az Atya Országának 
szalgálatára szentette magát, teljesen tiszta lévén, 
benne a megtestesülést és a megváltást semmi 
sem akadályozta. 

A szerelmes szavak nevetségesen hatnak, ha 
nem a szerelmes ajkáról hangzanak el. 
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A rózsafüzér nagyon szegényes és hatástalan 
imának tűnik számodra ebben a modern világban, 
amely annyira gazdag különféle kifejezési 
módokban. 

Pedig az a szeretet párbeszéde: nézzük, cso
dáljuk, szemiéijük Krisztus titkait, és közben min
dig ugyanazokat az üdvözleteket, kéréseket in
tézzük Ahhoz, aki Jézus Krisztust adta nekünk. 

Kortársaiddal egyetemben tévedsz, mert Mária 
a legmodernebb, a legelső asszony. 

ű halad azoknak az embereknek beláthatatlan 
serege élén, akik útban vannak, hogy találkozzanak 
Istennel, Akit elveszítettünk. 

Az emberi tisztaság teljessége. 
A szeretetnek kiszolgáltatott Szív. 
Teljes Szabadság, hogy lstennek az emberrel 

kötött menyegzőjén kimondja az IGENT. 

ű az első asszony, aki Istennel véglegesen meg
kötötte a Végtelen Szeretet szövetségét. űbenne 
találkozott 

a természetes a természetfölöttivel, 
a véges a végtelenne!, 
az ember az Istennel. 

ű az első << újjáteremtett » teremtmény, aki 
eljegyezvén magát a megváltott emberi természet
tel, prototípusa annak az embernek, akivé nekünk 
is válnunk kell. 

Mária alakja méltóságteljesen magaslik ki az 
emberiség színe előtt, hogy eleven tanúja legyen 
természetfölötti rendeltetésünknek. 

Minthogy az égben él lelkével, szívével és testé
vel, valamit a mi testünkből és vérünkből is 
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felvitt oda, valamint egy keveset abból az anyagból 
is, amely szintén várja a maga mennybevitelét. 

Idősebb nővérünkként 

vár minket, 
vonz minket, 
előre viszi az emberiséget, 
előre viszi a világmindenségeL 

Jézus Krisztus, Isten Fia, egyúttal közülünk 
való asszonynak is a fia. 

Igy, hála Máriának, ő még jobban hozzánk 
tartozik; Mária révén Jézus is « közülünk való». 

Mária Isten anyja. 
O a te anyád is. 
A te anyád és Isten anyja egyazon édesanya. 

Keresd az Evangéliumban a Kisboldogasz
szonyt, Jézus hű, szerény és fájdalmas édesanyját. 
Szeresd őt, imádkozzál hozzá. 

De keresd felnőtt hited fényénél a Nagybol
dogasszonyt is, az Egyház anyját, a Titokzatos 
Test anyját, aki Krisztusban mindnyájunkat, az 
egész emberiséget új életre szült. 

Jézussal, aki befejezi titokzatos megtestesülé· 
sét az egész emberiségben, 

Jézusssal, aki befejezi megváltását a történelem 
folyamán, 

Mária is folytatja munkálkodását a világban. 
A Szentlélek hűséges jegyese, örök IGEN-jével ki
séri Fiának legkisebb kegyelmi ajándékait is. 
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Ha szcretetből küzdesz több békéért és igazsá
gért, Mária támogatja erőfeszítéseidet, mert ő min
Jig ott van, amikor Fiában életet kell adni. 

Ha szenvedsz testvéreid földi nyomorúsága, er
kölcsi megpróbáltatásai miatt, ha igyekszel 
testvéreidet mindezektől megszabadítani, Mária 
résztvesz törekvésedben. Ugyanis mindenütt, ahol 
kereszt emelkedik,ott áll alatta, áldozatra készen, 
hogy a megváltás Fiában kibontakozzék. 

Mária legyen a társad angazsmánodban is, mert 
az ő anyai segítsége nélkül sohasem fogod előre
vinni a szeretetet és az életet. 

l\1iért ismernéd félre a Szent Szűzet, 
hiszen elsősorban ő az, aki sikerre viheti 

életedet Krisztusban, 
hiszen elsősorban ő az, aki előreviszi az embe

riséget a testvéri szeretetben, 
hiszen elsősorban ő az, aki előreviheti az 

egész teremtést a Krisztusban való megdi
csői.ilés felé. 

Nem ismered őt igazában, mert az emberiség 
történetében ma éppúgy, mint tegnap Fia történe
tében, 

csendesen háttérbe vonul... 

Mária hallgat, de jelen van. 
Mondd neki mindennap, életed minden lépé

sénél, egészen egyszeruen, 
Vdvözlégy Mária! 
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A SZERETET úTJA 
ISTENHEZ VEZET 
... HOGY JÉZUS KRISZTUS 
SZ1VÉVEL SZERESS 

Minden szeretet, ha valódi, Istenhez vezet, mert mint 
Szent János mondja: «A szeretet Istentől van"· (l) De 
ha a szeretet már pusztán természeti síkon is a végtelen 
ígéretét lzordja magában, ahhoz, hogy a természetfölöttibe 
torka/hasson, az szükséges, hogy az öntudatos és szabad 
ember teljesen kitárja szÍvét Krisztus szeretete előtt. I gy 
a kereszténynek a szeretet kegyelme révén megvan az a 
rendkívüli képessége, hogy úgy szeresse Istent és testvéreit, 
ahogyan maga Isten szereti önmagát és gyermekeit. 

Az ember nem lehet: 
éhség étel nélkül, 
szomjúság ital nélkül, 
kérdés válasz nélkül, 
szeretet szeretet nélkül. 

Minden ember szenvedve keresi kiteljesedését. 

Annak a vágyadnak mélyén, hogy szeress és 
szeressenek, ott rejtőzik befejezetlenséged tudata. 
A szeretet által keresed kiteljesülésedet. De ennek 
az örökös keresése mindaddig kielégítetlenül hagy, 
míg el nem tölt a végtelen szeretet: Isten. 

(l) l. Jn. 4, 7-8. 
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A szeretet keresése az ember lényének legmé
lyén mindig annyi, mint Isten keresése. 

A szeretet, minthogy önmagadtól elszakít, Is
tenhez visz közelebb, mert minden ember életé· 
ben csak két vonzási pólus van: önmaga, vagy a 
többiek és Isten. 

Nem teheted, hogy egész lényed ne forduljon 
a szeretet felé, mert öröktől fogva a szeretet gon
dolt el téged és a szeretet szeretet után kiált. 

Az Isten szeretetének vagy a gondolata. 
Legyen életed a szeretet válasza. 

Jézus Krisztus nagy kinyilatkoztatása éppen az, 
hogy ISTEN A SZERETET, 
hogy a világ és az emberek nagy " kalandja » a 
szeretet története, amelynek végső beteljesedése 
csak a szeretet gyümölcse lehet. 

Benned és a többiekben a valódi szeretet min
dig Isten jelenlétének a jele, mert Isten minden 
szeretetben jelen van, mint ahogyan a nap jelen 
van minden sugarában. 

« ..• a szeretet Istentül van. Mindaz, aki szeret, 
Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem 
!>zeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten sze
retet... Aki szeretetben él, Istenben él, és Isten 
übeone » (l). 

(l) l. h z. 4. 7-8; 16. 
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Nyomon követheted Istent a világban, ha az 
igazi szeretet nyomait kutatod. 

Betöltheted az emberek lelkét Istennel, ha 
önmagadról elfelejtkezve szeretetet sugárzol ma
gad körül. 

Istenhez vezetheted embertársaidat, ha segíted 
őket abban, hogy ténylegesen szeressék testvé
reiket. 

Minden alkalommal, amikor szeretsz, a Szere
tetről teszel bizonyságot, szavak nélkül hirdeted 
Jézus Krisztust. Valamikor majd hirdetned kell a 
többieknek, hogy a Szeretet nem valami, hanem 
Valaki. 

Minden előrehaladás a szeretetben, egyúttal ha
ladás az Isten felé is. 

Életünkben a szeretet fontos szakaszai a min
dig kínálkozó alkalmak arra, hogy Isten Fiával 
mindinkább egyesüljünk: 

ilyen a fiatalok szeretet keresése, 
a másokért hozott áldozat felfedezése, 
a barátság, 
az eljegyzés, 
a házasság, 
az anyaság és az atyaság, 
az ember síkraszállása egy jobb világért, 

továbbá ezeken az útszakaszokon belül számos fel
hívás a szeretetre: 

a kirándulás baráti társaságunkkal, a futball-
mérkőzés, 

a visszautasított flört, 
társadalmi vagy szakszervezeti munka, 
a kisgyermek meghallgatása, játékának meg

javítása, 
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a fáradtság ellenére adott hitvesi csók ... 
... és minden egyéb, minden időben aSzeretet 

szüntelenül adott felhívásai arra, hogy a 
szeretet által és a szeretetből éljünk. 

Isten egykor aszerint fog megítélni, hogy amin
dennapi szeretetben milyen hűséges voltál. 

A szeretet útja Istentől jön és mindig Isten
hez vezet, de: 

ha megállsz az úton, 
ha a magad számára próbálod megtartani sze-

reteted tárgyát, 
akkor már nem Isten felé haladsz, hiszen azt gon
dolod Istennek, ami csupán megvetésre méltó ka
rikatúrája. Ez bálványimádás. A « kis istenek» el
takarják előled az egyetlen Istent. Ha nem térsz 
vissza a helyes útra, örök kielégületlenségre vagy 
ítélve, és ami még súlyosabb, nem éred el betelje
sülésedet. 

Aki szeret, csak arra vágyik, hogy teljesen egy
beforrjon szeretetének tárgyával. Emberi szem
pontból - és ez az ember tragédiája - az egye
sülés sohasem lehet teljes. 

Ha el akarod érni szereteted célját, egészen 
magadba kell fogadnod Istent és azután Isten ben
sődben egyesít majd azokkal, akiket szeretsz. 

Vajon el tudnád-e fogadni, hogy korlátok közé 
szorítsák szeretetedet? 

Eddig a napig szeretek ... 
Szeretek, de nem annyira, hogy ... 
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A szeretet a végtelenre vágyik és csak egyedül 
Isten adhatja a végtelent. 

Nem szerethetsz igazán és totálisan, ha nem 
nyitod meg egész szeretetedet Isten egész szere
tete előtt. 

Kérdezd meg szerelmesedtől, vajon szereti-e a 
SZERETETET? 

Ha igen, tudhatod, képes arra, hogy korlátlanul 
szeressen téged. 

Ha nem, akkor megtudod, hogy szerelme kép
telen a végtelenre. 

Túl kicsiny vagy ahhoz, hogy Istent a szeretet
ben elérjed és magadhoz láncold. 

Szived túl kicsiny ahhoz, hogy úgy szeresd test
véreidet, ahogyan Isten szereti őket, 

és mégis Isten azt kívánja tőled, hogy ezzel a 
végtelen szeretettel szeresd űt és testvéreidet. 

Embertársaid és az egész világ, nem akármilyen, 
hanem isteni szeretetet várnak tőled. 

Emberszereteted nem « természetes », hanem 
« természetfölötti » szeretet legyen. 

Szükséged van Krisztus egész megváltására, 
hogy szeretetedet az önzéstől megmentsed. 

Szükséged van Krisztus egész szeretetére, hogy 
emberi szeretetedet átalakítsad « isteni » szeretetté. 

Az « isteni » szeretet, a kegyelem ajándékakép
pen, titokzatos képességünk, hogy úgy tudjunk 

301 



szeretni, ahogyan Isten szeret, « Krisztus szívé
vel »: 

Istent, Atyádat, 
az embereket, testvéreidet. 

Ha jobban akarsz szeretni, fogadd magadba 
jobban a SZERETETET. Engedd, hogy mindin
kább a Szeretet szeressen benned és általad. 

Tégy úgy, hogy Isten szeresse általad testvé
reidet. 

Ha «emberileg» szeretsz valakit, magadhoz 
kapcsolod. 

Ha keresztény módra szereted, Krisztushoz 
kapcsolod. 

Ha Krisztussal és Krisztusban szeretsz, a TI
TOKZATOS TESTET növeled, és közreműködsz 
az Isten Országa előrevitelében, ugyanakkor, ami
kor hirdeted azt. 

Nem arról van szó, hogy « gyakorold a feleba
ráti szeretetet », hanem légy maga a « szeretet ». 

« Szeress, és tégy, amit akarsz» (1). 

(l) Szent Agoston 



QUOIST, Michel 1921-ben, a franciaor· 
szági Le Havre-ban született. Apját korán 
elveszítvén, 13 éves korában dolgozni 
kezd. 18 éves korában belép a papnevelő 
intézetbe, folytatja középiskolai tanul
mányait, majd a főiskolán bölcseletet és 
hittudományt tanul; 194 7 ·ben szentelik 
pappá. További tanulmányok következ· 
nek a párizsi Institut Catholique-on, szo
ciológiából doktorál; díjnyertes érteke· 
zést ír "A város és az ember" címen. 
Mint káplán kezdi lelkipásztori működé
sét Le Havre-ban majd egyházmegyei. 
ifjúsági lelkész, utána a délamerikai fran· · 
eia papi utánpótlás érdekében végez ki· · 
képző munkát; most újra lelkipásztor-· 
kodik Le Havre-ban. Ezzel párhuzamosan t 
folytatja írói tevékenységél és munka· · 
társa az "Economie et Humanisme" tu· · 
dományes munkaközösségnek. Egyike a 
ma legolvasottabb francia egyházi írók-
nak. Többi művei: Prieres (Itt vagyok, MICHEL QUOIST 
Uram!); Aimer. Journal de Dany; Don· 
ner. Journal d' Anne-Marie; Le Christ est ITI VAGYOK, 
vivant; Jesus Christ m' a donner rendez-
vous. Szerkeszti a "Visages du Christ" URAM! 
c. naplósorozatoL (Mind Les Editions 
Ouvrieres, Paris) MAI EMBER IMÁI 

"Mie/ött e sorokat papí"a vetettük volna, elimádkoztuk, át
éltük azokat. Hívő, gyakorló keresztény emberek élete van 
összesűrítve bennük úgy, ahogyan azt n.aponta felajánlották 
Istennek. Ezt a felajánlást öltöztettük a szavak köntösébe, 
hogy így mutassuk be másoknak is. Célunk az volt, hogy segít
ségükre legyünk: mentsék át életüket az imába, hogy az É'LE
TÜK már maga is IMADSAGGA váljék. A felsorolt események 
mind megtörténtek a valóságban ... 

Egyetlen reménység ösztökélt, fűtött bennünket írás közben: 
az, hogy elindítsuk a nagy dialógust, a párbeszédet az ember 
és Isten között ... " 

Igy ír a szerző ez újszerű imádságoskönyv előszavában. Azóta 
százezrek olvasták tizenegy nyelven ezt a könyvet (kiadásai 
franciául s németül meghaladják a negyedmilliós példányszá· 
mot), és ráismertek saját nyelvükre, saját eszmcvilágukra, saját 
gondjaikra - és békét s vígaszt merítcttek belőle. 

Rendelési cím: VERLAG OMC A-1042 WIEN, Post.fach 17. 
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