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Előszó 5 

A KIADÓ ELŐSZA V A 

ll. János Pál pápa 1987-88-ra Mária évet hirdetett. 
Ebből az alkalomból adjuk ki a két, világszerte ismert 
és becsült szerző: Roger testvér és Teréz anya újabb 
közös művét. Jelen kiadványunknak nemcsak a Mária 
év ad jelenté>séget, hanem az a tény is, hogy a két 
szerző két különbözé> keresztény egyház tagja. A 
keresztények egysége felé ez a kis mű is újabb lépést 
jelent. 

Már a keresztény ókorban is sokat foglalkeztak 
az egyházi írók azzal a gondolattal, hogy az Oltári
szentség a keresztények egységének létrehozó oka és 
egyúttal célja is. Annak a gondolatnak azonban, hogy 
Jézus anyja is hasonló szerepet játszik az egység 
területén, talán nincs is ekkora irodalma. Ennek 
részben az az oka, hogy a nagy nyugati egyházszakadás 
Óta kristályosodott ki két hitigazság Máriával kapcso
latban: a szeplőtelen fogantatás és Sz űz Mária menny
bevitelének dogmája. Sajnos ezeknek a hitigazságok
nak ünnepélyes megfogalmazása és kihirdetése csak 
arra adott alkalmat hivatalos körökben, hogy ezek 
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révén is jobban hangsúlyozzák a fennálló különbsége
ket. Jelen kiadványunk túllép ezen a szűklátókörű 
felfogáson, és visszanyúl a kereszténység eredetéhez, 
hogy megtalálja az egység forrásait. Ennél a forrásnál 
első helyen áll az Üdvözítő édesanyjának szerepe. 
Teréz anya két írása egyszerű, gyakorlati gondolato
kat és magyarázatokat fűz a két régebbi Mária
dogmához: Mária szüzességéhez és anyaságához. Ro
ger testvér pedig egyik írásában jézus anyjának az 
apostoli idők egyházában betöltött szerepéből von le 
következtetéseket. Ezen az alapon méltatja másik 
írásában Szűz Mária szívének egyetemes nyitottságát, 
katolicitását. 

jézus az utolsó vacsorán mintegy térden csúszva 
kérte tanítványaitól az egységet. Mi más szívügye 
lenne édesanyjának, ha nem ugyanez? Reméljük, úgy 
fontolgatják Olvasóink ~zeket a gondolatokat, hogy 
szívükben visszhangra talál Karl Rahner gondolata: 
"Már birtokunkban van a keresztények egysége, csak 
történelmileg és közösségileg nyilvánvalóbbá kell ten
nünk". 
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SZELÍD ÉS ALÁZATOSSZÍVŰ 

Mária nagysága, miként a miénk is, az aláza
tosságban rejlik. Ez az, amire feltétlenül szükségünk 
van. Bármennyire is szeremek a többiek és megbecsü
lik munkánkat, mindenáron meg kell őriznünk 
alázatosságunkat, hiszen amit teszünk, lsten műve, 
nem a miénk. 

Szűz Mária példája alakítsa szívünket készségessé 
és alázatossá, Fia Szívéhez hasonlóvá. Hisz Jézus 
Szíve Máriában formálódott. Tanuljunk alázatosságot 
a megaláztatások szabadszívű elfogadása által. Nagy 
dolgokra teremtettünk: miért is alacsonyadnánk le 
olyasmihez, ami szívünk szépségét kezdi ki? Oly 
könnyű büszkének, keménynek, önzőnek lenni -
bizony nagyonis könnyű -, mi azonban nagyobb 
dolgokra teremtettünk. 

Mi mindent tanulhatunk Máriától! Azért lehetett 
olyan alázatos, mert egészen Istené volt, kegyelemmel 
teljes. Kérjétek meg Máriát, hogy szóljon jézushoz, 
mint ahogy Kánában: Elfogyott a boruk, pedig szük
ségük van az alázatosság és szelídség borára, a jóság és 
kiengesztelődés italára. Bizonyára ma is azt válaszolja 
Mária, amit egykoron: "Tegyetek meg azt, mit mond 
nektek". 
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Mária alázatra tapít bennünket. Bár eltöltötte a 
kegyelem, mégis az Ur szolgál6ja maradt, a kereszt 
tövében várakozva lsten irgalmára. Hozzá hasonl6an 
tartsunk ki mi is a haldokl6k, a szegények, a magányos 
és nemkívánatos emberek mellett, azoknak az adomá
nyoknak révén, amelyeket mindegyikük kapott. Ne 
röstelljük, ne kerüljük soha ezt az alázatos munkál
kodást! 
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ISTEN GYÖNGÉD SZERETETE 

Mária figyelmes jóakaratra tanít bennünket. 
"Elfogyott a boruk" - mondta Jézusnak a kánai 
menyegzőn. Legyünk mi is, hozzá hasonlóan, érzéke
nyek a szegények testi-lelki ínségére, s nagylelkűen 
osszuk meg velük kapott adományainkats szeretetün
ket. 

Néhány hete két fiatal állított be hozzánk egy 
halom pénzzel, hogy a szegények táplálására fordítsuk 
azt, mivelhogy Kalkuttában rengeteg a szegény. Na
ponta kilencezer ember számára főzünk. Ha nem 
főznénk nekik, talán nem lenne betevő falatjuk sem. 

"Hogyhogy ennyi pénzetek-van?"- kérdeztem a 
két fiatalt. 

"Két nappal ezelőtt kötöttünk házasságot, s már 
előre elhatároztuk, hogy sem esküvői ruhát nem 
vásárolunk, sem nagy lakodalmat nem csapunk, hogy 
ti az így megtakarított pénzből tápláthassátok a 
szegényeket" - válaszolták. 

Csodálatosan szép dolognak találtam, hogy ma
gasabb kasztba tartozo hinduk ilyesmit tesznek. Cse
lekedetük valóságos botrányt okozott Kalkuttában. 
Tovább faggattam őket: "De miért tettétek ezt"? 
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Íme a válaszuk: "Annyira sze~etjük egymást, 
hogy a mások iránti szeretet megnyilvánulásával, 
érti.ik hozott áldozattal akartuk kezdem közös életün
ket." Tisztában voltak áldozatuk nagys;ígával, de 
egymás iránti szeretetük sem volt kisebo. Ugy szeret
tek másokat, ahogy lsten szerette őket. Gyönyörű 
d?log ez. lsten gyöngéd szeretete tükröződik benne 
\"ISSZa. 
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ÖRÖMMEL SZOLGÁLNI 

MÁSOKAT 

.J ó az nekünk, ha nem cövekelünk le egyetlenegy 
helyen, hanem készek vagyunk akár keresztül-kasul is 
bejárni a földet. A sietség az igazi istenszeretet jele. A 
buzgó lelkesedés pedig abban mutatkozik meg, hogy 
készek vagyunk másokért életünket áldozni. Nem 
tehetünk mást - éget minket a felebaráti szeretet. 

Amikor Jézus a vilá&ra jött, l\1ária fo~adta s 
vonakodás néfkül továbbajandekozta Öt. Mit 1s akart 
tenni evvel? Továbbadni az örömöt. 

Mária életének egyik legcsodálatosabb pillanata 
volt, amikor Jézust épp befogadta és a dombokon át 
sietve elindult fölkeresni rokonát, Erzsébetet. Jézust 
kívánta vinni Erzsébetnek s a benne növekvó gyer
meknek. Azt olvassuk az evan~éliumban, hogy ez a 
gyermek Krisztussal való elséS találkozása feletti 
örömében ugrándozni kezdett anyja méhében. 

Arra születtünk, hogy elvigyük az örömöt az 
egész vilápba, hogy szerethessük embertársainkat és 
Istent. Maria legyen örömünk forrása. Mindegyikünk 
legyen az éS jézusa. Nincs alázatosabb teremtmény 



14 Teréz anya 

Máriánál. Ö valóban szolgáló volt. Ereje az örömből 
fakadt. Csak ez az öröm adhatott neki erőt ahhoz, 
hogyJudea dombvidékén át sietve a szolgáló feladatát 
v~llal}a. S.zoli$álni annyi, mint örömmel mások szol
galatara stetm. 

Nekünk is igyekeznünk kell, hogy nehézségeink 
emelkedőin túljutva örömmel álljunk mások szolgála-
' tar a. 
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BOLDOGOK A TISZTASZÍVŰEK 

Az imádsá& tisztítja meg szívünket, s a tiszta
szívtíek 11\~glátjak az Istent. Istent látni annyi, mint 
szeretni Ot. Kérjük hát Máriát, segítsen nekünk 
tisztán megőriz9i a szívünket, hosy úgy szeressük 
Istent, ahogyanOszeret minket, s Ftat is ugyanazzal a 
gyöngéd szeretettel vegyük körül. 

Hogyan is szeretünk mi? 

A szegények, az éhezők, a ruhátlanok és hajlék
talanok csodálatos emberek. Nagy hálával tartozunk 
nekik, mert lehetőséget nyújtanak nekünk arra, hogy 
bennük szeressük az Istent. Nemrégiben elfoFott a 
kalkuttai ~yerekeknek szánt <;ukrunk. Egy negyéves 
hindu kisftu hazaszaladt, s közölte szüleivel: "Három 
napon keresztül nem fogok cukrot enni, odaadom a 
cukor-adagomat Teréz anyának". Ez a gyerek mély 
szeretettel szeretett, mert addig szeretett, amíg csak 
fájni nem kezdett a szíve. 

Egyik este egy férfi állított be hozzánk, hogy 
felhívja a figyelmünket egy nyolcgyermekes cs~ládra, 
amelynek mar napok 6ta nem volt mit ennie. Össze
szedtem e~y kis nzst és elmentem hozzájuk. Az anya 
átvette a nzst, két kis kupacba rakta, majd az egyik 
felével eltávozott. Amikor yisszatért, we~kérdeztem: 
"Hová ment? Mit csinált?" Igy felelt: "Ök ts éheznek". 
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Tudta ugyanis, hogy szomszédaikat is gyötri az éhség. 
Tulajdonképpen nem lepett meg, hogy továbbaján
dékozta a nzs felét ... 

Kérlek titeket, imádkozzatok a szegényekért, a 
leprásokért, a magányos, nemkívánatos, a kitaszított 
és elfelejtett emberekért! 

Szeressük előszqr is a szomszédainkat, a hozzánk 
legközelebb állókat! Igy teljesedik lsten kívánsága, aki 
arra vágyik, ho~y résztvevő szeretetét közvetÍtsük 
felebarátaink fele. 
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ISTEN SZEGÉNYEIT SZERETVE 

Imádkozzunk azért, ho~y képesek legyünk u
gyanolyan gyöngéden szeretm a szegényeket, ahogy 
ezt Mária tette. 

Nem adományaink nagysága számft, hanem az a 
szeretet, amit beléjük fektetünk. A fiatalok csodála
tosan értenek ehhez. 

Azt szeretném mondani valamennyi fiatalnak: 
Tárjátok ki s:;íveteket aszeretet el5tt, amelyet lsten 
rátok áraszt! Ő gröngéd szeretettel szeret mindnyája
tokat. Megajándékoz titeket avval a képességgel, hogy 
semmit se akarjatok magatoknak félretenni abból, ami 
másokkal megosztható. Minél kevesebbel rendelkez
tek, annál többet tudtok adni, minél többet birtokol
tok, annál kevesebbet. 

lmádkozzunk azért, hoF le~yen bátorságunk 
adni; adni, akár szenvedés arán 1s. Hogyan lehet 
megvalósítani az odaadásnak ezt a fokát? Ugy, hogy 
szeretettel, szeretetb51 adunk. 

Ez az, amit mi n5vérek is igyekszünk megtenni. 
Hivatásunk els5dle~esen nem abban áll, hogy a szegé
nyek legszegényebbJeinek szolgáljunk. Mindenekelőtt 
arra vagyunk hivatva, hogy Jézushoz csatlakozzunk 
abban a tudatban: senki és semmi nem választhat el 
minket Krisztus szeretetét5l. Az egyház pedig olyan 
munkát bízott ránk, amelyben jézus iránti szerete
tünk testet ölthet. 
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Mindabhan, amit ti tesztek, mai fiatalok, szintén 
Jézus iránti szeretetetek nyer kifejezést. Van, aki 
egyetemre jár, van, aki dolgozik közületek, mások más 
módon készi.ilnek fel a jövőre. E~yedi.il az a fontos, 
hogy mindent ugyanaz a meggyoződés járjon át: a 
Knsztus iránti mérl1etetlen s gyöngéd szeretet. 

Krisztussal, Krisztus által nagy dolgokat fogunk 
tudni végbevinni. S hogy ezt eléqük, nem nélkülöz
hetjUk az imádságot. Mert az imádság gyümölcseként 
mélyi.il el a hitünk. A hit gyümölcse a szeretet. A 
szeretet gyümölcse pedig a szolgálat. 

jézus magát adja az élet kenyeréül, hogy csillapít
sa éhségiinket, szeretete utáni vágy,;tkozásunkat. Sőt 
ezzel sem elégedett meg, hanem O maga lett éhes, 
mezít~len, haJlékt~l~n, ho~y , ~i csillapíthassuk az 
emben szeretet utam szomJusagat. 

Sohase feledkezzünk meg jézus szavairól: 
"Mindazt, amit legkisebb testvéreimnek cselekedtek, 
nekem teszitek". 
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SZEMLÉLÓDÓ NÉP 

Évekkel ezelőtt levelet kaptam egy kelet-európai 
országból, ahova rövidesen el akartam látogatni: 

"Szavára vá~~nk, s nem csupán önmagunk szá
mára kérjük ezt Ontől, hanem valamennyi szaronga
tott ember nevében széles e földön. 

Helyzetünk Máriáéhoz és az apostolokéhoz ha
sonlatos, mégpedig a Jézus halála utáni időszakra 
emlékeztet. Jezus szenvedett és meghalt, a tanít
ványok pedig összezavarodtak, megriadtak és féltek. 

A reménytelenség időszaka után azonban hozzá
juk hasonlóan mi is megértettük: Krisztus föltámadt! 
A félelmet és kétségbeesést magunk mögött hagytuk 
már, teljesen zavartak és szétszórtak sem vagyunk. 
Lehetőségeink viszont éppoly korlátozottak, mint az 
apostoloké. 

Homályosan sejtjük már azt is, hogy mindannak, 
ami történt, azért kellett történnie, hogy J é z us elküld
hesse Lelkét. Mindez az egyház új tavaszát készíti elő. 
Számunkra csak egy a fontos, az, hogy felismerjük azt 
a különleges kegyelmet, amelyet jézus sajátos helyze-
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tünkben ad nekünk, s hogy imádkozzunk Máriával és 
az apostolokkal együtt úgy, ahogy a Szentlélek indít. 

Igen, ezt még azok is megtel:ietik, akiknek nincse
nek eszközeik, külső feltételeik; kicsiny közösségben 
nlindenki együtt imádkozhat testvéreivel, Máriával és 
az a~ostolokkal együtt várakozhat a Szentlélek ki-
áradasára. · 

Abban látjuk jelenlegi hivatásunkat7 ho~y imád
kozzunk lsten népéért: Legyen szemlelődo, a föl
támadt Krisztus Lelkébőllelkedző néppé." 
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A DICSŐÍTÉS LELKE 

Szűz Mária IGEN-je az önmagát ajándékozó 
odaadásban teljesedik be. A hívő egyszerű bizalmával 
adja Fiát a vilagnak ahelyett, hogy magának tartaná 
meg Öt. Mi is szeretnénk kiviruini ebben a bizalom
ban s a dicsőítés Lelke által odaadni lstennek azt, amit 
tőle kaptunk. 

De hogyan ajándékozhatnánk meg Istent bizal
munkkal, amikor annyi ember szívét kínozza állan
dóan a kérdés: Ha létezik lsten, miért tűri a háború
kat, az igazságtalanságot, a betegséget vagy akár csak 
egyetlen ember elnyomását? Ha lsten létezne, mega
kadályozná, hogy az ember gonoszságot kövessen el. 

Az egyik kalkuttai lepratelepen láttam, amint egy 
beteg- magasba emelve karját, kezének még me~ma
radt csonkjait - így é})ekelt: "lsten nem sÚJtO~ 
büntetéssel; dicsőítem Őt, mert betegségem az O 
látogatásának alkalma lett." A közelében fekvő leprá
sok közül persze sokan nyögtek kínjukban vagy 
kétségbeesésükben. Ez az ember azonban megértette: 
a betegség nem lstentől származik, nem is valamely 
bukásunk kövt;skezménye, lsten nem előidézője a 
szenvedésnek, O sohasem gyötri az ember lelkiisme
retét. 

Akadnak olyan keresztény gondolkodók is, akik 
úgy állítják be Istent, mintha az élet ellensége volna, 
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mintha büntetne, hogy félelmet keltsen és tiszteletet 
csikarjon ki. Ezek a gondolkodók szakadékos mélység 
peremére sodornak. Szűz Mária azonban mindi&, tett 
róla, hogy feltöltse ezt a szakadékos Űrt. Oróla 
sohasem beszélt senki úgy, mintha fenyegetődzve és 
fileimet keltve akart volna érvényt szerezni magának. 
O az, aki megjeleníti az egyház anyai mivoltát. 

A leprás énekében Jóbot véltem hallani, azt a 
hívőt, aki sok-sok évvel Krisztus előtt élt, s akit egyik 
megpróbáltatás a másik után ért. Jób tudta, lio~y 
mérhetetlen szenvedése nem valamelyik hibá/' áért kiJá
ró büntetés. Egy szép napon azután föl edezte a 
dicsőítés lelkületét s kepes volt kimondani azt, amit a 
kalkuttai leprás: megpróbáltatásaimban Isten láto~a
tott meg; most már tudom, hogy Megváltóm él, u tana 
vágyódik a szívem. 

Miért, nem akadályozza meg Isten, hogy rosszat 
tegyünk? Eppen azért, mert az embert nem automatá
nak akarta, hanem saját képmásaként szabadnak te
remtette. Ha valakit minden porcikánkkal szeretünk, 
akkor arra vágyunk, hogy a szeretett lény egészen 
szabadon válaszolhasson vonzalmunkra. 

lsten kimondhatatlan szeretetében hasonló sza
badságot biztosít a gyökeres választáshoz: szabaddá 
tesz bennünket arra, h..9gy szeressünk vagy visszau
tasítsuk aszeretetet és Ot magát; lehetünk a kiengesz
telődés kovásza a világban, de az igazságtalanság 
erjesztőjévé is válhatunk. Tovább sugározhatunk vala
mit a Krisztusban megvalósuló közösség gyönyö-
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rűségéből, de el is távolodhatunk Krisztustól annyira, 
ho~~ még !l;á~okban is elapaszthatjuk az élő lsten 
utam szomJusagot. 

lsten - jóllehet nem csorbítja emberi szabadsá
gunkat -mégsem szemléli tétlenül életünket. Együtt 
szenved velünk Krisztusban, - aki a földkereksé% 
minden emberéért vívja haláltusáját - bennünk mú
ködő Szemlelke által meglátogat minket, behatol 
szívünk sivatagába is. 

forduljunk Máriával a Föltámadott felé, vára
kozzunk rá az éjszaka békéjében, a nappalok csöndes 
perceiben, a teremtés szépségeiben eppúgy, mint a 
nagy belső küzdelmek óráiban. Várjuk., hogy virágba 
bontsa sivatagjainkat. 
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SOHA KI NEM ALVÓ TŰZ 

A gyermekkori emlékek mélyen belénkvéséSdnek. 
Öt éves koromban Estavayer vidékén, kint a szabad
ban töltöttem egy vasárnapot a néSvéreimmel. Estele
dett már, amikor a kikötéSbe értünk, hogy a tavon át 
induljunk haza. Itt betértünk e~y katolikus templom
ba. Odabent már eréSsen sötetedett. Csupán Szűz 
Mária alakjára esett egy fénysugár s talán a tabernáku
lumra is - ez a kép kitörölhetetlenül emlékezetembe 
véséSdött. 

Ma szobám egyik sarkában, majdnem a padl6n, a 
Gyermeket tart6 Sz űz ikonja áll. Éjjel-nappal ég eléStte 
a. mécses, mintha valami belséS sugárzast tükrözne 
VISSZa. 

Athenagorasz pátriárka halála 6ta különös jelen
tCSséget kapott ez az ikon. Magam eléStt látom Kon
stantinápoly pátriárkáját, akit egy alkalommal szerze
testársammal látogattam meg, s aki ragaszkodott 
hozzá, hogy katedrálisáb61 kiválasszunk egy ikont 
Taizé számára. Ajánlata zavarba hozott minket, hi
szen soha nem fogadunk el semmiféle ajándékot, 
adományt, még a szerzetestestvérek örökségét sem, de 
kénytelenek voltunk kiválasztani egy ikont. Végül eg~ 
szekrényben lévéS, láthat6lag rossz állapotban lévő 
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képre esett a választásunk, amit később Taizében 
res tauráltunk. 

Ez a gyöngén megvilágított ikon beszédes szim
bólum: Mmden keresztény ember éjszakájában világít 
ez a belső, a Szentlélek jelenlétéból táplálkozó vilá
gosság. Soha ki nem alvó tűz élteti. 
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ÖRVENDJ, KEGYELEMMEL TELJES! 

Amikor egyszer több szerzetes testvéremmel 
egyiitt azoknak a szegényeknek életkörülményeiben 
osztoztunk, akik dzsunkákban laknak a Kínai-tenge
ren, minden délután elbeszél~ettünk több ázsiai 
ország fiataljávaL Közösen keszítettük elő azt a 
levelet, amelyet hazatérésünk után nyilvánosságra 
hoztunk Eur6pában. Ezek az ázsiai fiatalok azt java
solták, hogy minden beszélgetést a r6zsafüzér elimád
kozásával kezdji.ink. Gyermekkoromt6l kezdve 
hozzászoktattak ehhez az imához. Mindegyikünk az 
anyanyelvén imádkozta: kínaiul, bengáli, Fülöp-szige
ti vagy thaiföldi nyelven, indonéz vagy valamely eur6-
pai nyelven. 

Imádságunk mindvégig egyszerű maradt, s sza
vakba alig foglalhat6. Megnyugtat6, hogy még maga 
Pál apostol is bevallja: nem tudja, hogran kell helyesen 
imádkozni. Szent Pál sem volt ezze másképp, mint 
mi. De így folytatja vallomását: "A Szentlélek segítsé
günkre siet gyöngeségünkben és közbenjár értünk." 
(R6m 8,26) Ne kínozzuk hát magunkat, lsten megért 
minket. 

Ha az imádság -lényegét tekintve- az évszáza
dok során változatlan marad is, idők folyamán, 
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például életünk változ6 adottságai közepett, külön
böző .formákat ölthet. 

Van olyan ember, aki teljesen szavak nélkül 
imádkozik, minden mély csöndben megy végbe. 

Mások sz6val élnek. A XVI. században egy bátor 
és j6zan,nő, Avilai Teréz, a következőket Írta: "Ami
kor az Urral beszélek, gyakran azt sem tudom, hogy 
mit mondok. Aszeretet sz6lal meg bennem. S köz.ben 
annxira magán kívül van a lelkem, hogy ~ár nem 
érzekelern a különbséget közötte és az Ur lsten 
között. Aszeretet megfeledkezik magár61 és bolondo
kat beszél." 

Ismét mások a liturgiában vagy a közös imádság
ban találják meg amennyország örömét ezen a földön, 
ebben lelik meg a teljességet. 

Akadnak olyanok is, akik néhány sz6t ismételget
nek szüntelen, s ez a dadog6 imádsag fogja egységbe 
személyiségük e~észét. Lehetetlenség észre nem ven
ni, ho~y a néhany sz6t ismételgető személyes ima 
hasonhthatatlan erőforrása a belső életnek. Ember
emlékezet 6ta ez az egyik legbensőségesebb imam6d. 
A keleti kereszténye~ jézus nevét ismételték szaka
datlan, másutt az "UJvözlégy Mária, kegyelemmel 
teljes" imádság volt ismerős. Ez az imam6d látsz6lag 
nélkülöz minden spontaneitást. De hosszas gyakorlá
sa után belső forrasok fakadnak belőle. A Szentlélek 
az imádság sokféle útját nyitja meg az emberben. 
Vannak, akik csak egyetlen Úton járnak, mások vala-
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mennyin. Némely pillanatban eltölt minket a bizo
nyosság: Krisztus itt van, szívünk mélyén megsz6lal a 
hangja. Léteznek azonban másféle .Pillanatok is, 
amelyekben lsten hallgat, amelyekben O a nagy isme
retlen. Az imádságban nincsenek kivételezettek. 

Ak l l'l"d l • d ". 'b kl b l ll ar a szem e o es ttszta eru)e en, a ar e so 
harcok közepette élünk - az írnadságban a maga 
helyére kerül bennünk minden, ha a gyermek egysze
rűségével, Mária bizalmával bocsátkozunk bele. Az 
imádságb6l merítl1etünk erőt e~yéb harcainkhoz; ah
hoz, hogy megteremtsük a roteinknek a létalapot, 
hogy megjavítsuk az életkörülményeket, hogy lakha
t6va tegyük a földet ... 

A technikai civilizáci6 elszakítja egymást61 az 
imádságot és a munkát. Ha azután e Kettőt olyan 
élesen helyezi szembe egymással, mintha csak egyik 
ellenében választhatnánK a másikat, akkor a megosz
tottság az ember lelke mélyéig hatol. 

Az imádság lendítőerő, átjárja és átalakítja az 
embert, nem engedi, hogy becsukja a szemét a rossz 
előtt, a háborúk és mindaz előtt, ami a föld elesettjeit 
fenyegeti. Aki Krisztus nyomában jár, az egyidejúleg 
van közellstenhez és az emberekhez, az nem választja 
el egymást61 az imádságot és a cselekvést. 
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ANYAI MEGÉRZÉSSEL 

Amikor 1940-ben megérkeztem Taizébe, az első 
napoktól kezdve élvezhettem néhány idős és fö
löttébb jóságos asszony vendégszeretetét. Egyikőjük, 
Marie Auboeuf, mintegy anyám lett, aszó evangéliumi 
értelmében. 

Akkoriban még egledül voltam, a közösség létre
hozását készítettem eló és menekülteket bújtattam a 
házamban, hogy a legrosszabbtól megóvjam őket. 
Háború dúlt. Marie Auboeuf szegény volt, tÍz gyer
meket nevelt föl. Vajon honnan vette azt a szívbéli 
egyszerűségről tanúskodó belső érzéket, amellyel 
megértette hivatásomat? 

Ez az idős asszony egy.szer elmondta nekem, 
ho~y jó pár évvel Taizébe érkezésem előtt, egy éjszaka, 
am1kor a rózsafüzért imádkozta, megjelent neki Szűz 
Mária. Reggelre kelve észrevette, hogy bénult csípője, 
ami a mozgásban és a gyermekek körüli teendőkben 
egyre jobban akadályozta, meggyógyult. 

Ez a Mgria-jelenés Taizében jóval azelőtt történt, 
mielőtt én e falunak a nevét is ismerhettem volna. 
Mégis, mind a mai napig érezhető a hatása. 
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AZ EGYSZERŰ EMBEREK BIZALMA 

EgY, napon értesültem egy környékünkön lakó 
portu~al bevándorló haláláról, s fölkerestem a 
családJát. Az elhunr,t kéSműves volt, s részt vett a 
taizéi kis román sulusú templom helyreállításában. 
Nyolc gyermeket hagyott hatra, kicsinyeket is. A 
legidéSsebb fiú beszélte el nekem apja életének utolsó 
pillanatait. Váratlanul belséS vérzést állar,ítottak meg 
nála. Azt kérte, hogy a pap azonnal szolgaltassa ki neki 
a betegek szentségét és a szent Útravalót. 

Életének utolsó három napján vigasztalta és azzal 
biztatta övéit, hogy Krisztusnál majd viszontlátják 
egymást. Néhányszorelsírta magát, de sohasem felesé
ge jelenlétében. Egy Mária-kép volt állandóan eléStte. 
Idónként megcsókolta a képet, s azt mondta: "Szűz 
Mária velem van". Az egyszerű emberek bizalmá val 
kiejtett szó, utolsó szava, Máriát illette. 

A Ma~nificatot daloló Máriának megadatott, 
hogy ifjú eveinek prófétai látomásában megsejtse: 
Fiának eljövetele nem a kicsinyek megalázását jelenti 
majd, hanem épp ellenkezéSleg: azt, hogy elfoglalják 
méltó helyüket az emberiség nagy családjában. 

Ehhez az igazsághoz nyúltam vissza, valahány
szor arra kértek föl, hogy Szűz Máriáról szóljak a 



Mária és az apostolok imája 33 

sziléziai lengyel bányászokhoz a Pierkary-i (katowicei 
egyházmegye) zarándoklat alkalmával. Egyszer a kö
vetkezőket akartam feltétlenül elmondani nekik: 

"A lengyel munkások közül talán senki sem hisz 
abban, hogy befolyása lehetne az emberiség fejlődésé
re. Pedig ennek az ellenkezője igaz. A nagy átalakulá
sok, változások nem azokon múlnak, akik látszólag az 
élvonalban állnak. Nézzétek Szűz Máriát! Éppúgy 
nem ~ondolta ő sem, hogy élete hatássallesz az emberi 
nem JÖvőjére. Az lstenanyához hasonlóan ti is a világ 
azon jelentéktelenjei va~ytok, akik mindnyájunk jö
vőjének útját eFengeutek. Hűsé~es várakozástok 
Istenre sokak szamára lendítő erő vtlágszerte." 

Miért éppen minket, törékenr, cserépedényeket 
választott ki lsten arra, hogy tavabbadjunk valamit 
Krisztus misztériumából? 

"Törékeny cserépedényben hordozzuk a föltá
madt Krisztust" - trta már kétezer évvel ezelőtt 
Krisztus egy tanúja -, "hogy nyilvánvaló legyen: a 
világosság lstenből árad, nem pedig mibelőlünk." 
Hová lenne lsten sugárzó fényessége, ha saját hitünk
re, saját személyes adottságainkra kellene támaszkod
nunk? 

Aki kész arra, hogy törékeny embersége ellenére 
is megpróbálja Krisztust közvetíteni, aki még élete 
sivatagos útszakaszain sem veszÍti el Belé vetett 
bizalmát, az nem vallhat végérvényesen kudarcot. 
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Azok a napok, amikor Máriával odaállunk majd a 
kereszt alá, sz1vünket, szellemünket még egyeteme
sebbé fogják tágítani, még inkább képessé tesznek 
bennünket arra, hogy - nem riadva vissza a szenve
déstől - részt vegyünk embertársaink ~ondjában, 
ínségében. Gyakran megtörténik, hogy a Jezus Krisz
tusban megvalósuló közössé~ tökéletes öröme éP,P a 
szakadék mélyén jut osztályreszül nekünk, s Máriahoz 
hasonlóan nem egyszer mi is itt találunk rá a szívbéli 
derLÍre, itt válunk. kiengesztelődött szívű emberekké. 
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AZ EGÉSZ VILÁG ANYJA 

Mária, Jézus édesanyja, nekünk is Anyánk. Az 
egész világ edesanyja. Am1kor az angyal tudtára adta 
az újsá~ot, azt az örömhírt, hogy ő lesz Krisztus 
édesanyJa, az Úr szolgálójaként fogadta azt. Amikor 
igent mondott, egyúttal abba is beleegyezett, hogy a 
mi anyánk legyen, az egész emberiség édesanyja. 

Mária, az édesanya, az emberiség reménye: ő adta 
jézust nekünk. Amiképpen készséges örömmel jézus 
anyjává vált, azonképpen az emberi nemzetség üd
vösségét és kieng~sztelődését hordozta ölén. 

Úgy szerette lsten a vil~gqt, hogy odaadta a Fiát: 
Sz űz Maria ölébe helyezte Öt.dézus1 hogy megmutat
hassa Atyja nagyszeretetét a v1 á~ irant, egész kicsiny
nyé és védtelenné lett, édesanyJára szoruló kisgyer
mekké. 

Mária akkor is édesanyánk lett, amikor ott állt a 
kereszt tövében. Röviddel halála előtt Jézus Jánosra 
bízza az édesanyját, J án ost pedig anyJára. Abban a 
pillanatban jánossal együtt mindnyájan Mária gyer
mekeivé lettünk. 
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MÁRIÁRA HALLGATVA 

Jézus kész volt arra, hogy hallgasson az édesany
jára, Szűz Máriára. Nekünk is meg kell tanulnunk ezt. 

Ott találjuk Máriát a kereszt tövében - részt 
vesz Fia szenvedésében. 

Folytonosan belép életünkbe és a világ életébe -
örömet hoz, békességet, kiengesztelődést. 

lstenhez vezet minket. 

lsten kezében alázatos eszköz vagyok csupán. 
Jézus és édesanyja, Mária, egész valójukkal megdicső
Itették az Istent. Miként ŐK, én is arra vágyom, hogy 
egész valómma!- jelentéktelen, s alázatos valómmal 
- én is megdicsőítsem lsten-Atyámat. 
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ISTEN KEGYELMÉT TOVÁBBADVA 

MáriaJézus anyja volt és mindörökre az is marad. 
Ep napon jézus megkérdezte: "Ki az én anyám"? A 
kerdésre pedig maga válaszolt: "Mindenki anyám, aki 
megteszi Istent akaratát". 

Mária betöltötte az lsten akaratát, egészen átadta 
magát neki, teljes val6jával mondta, hogy "történjék 
velem szavad szerint ", mert túlcsordult benne a 
kegyelem. Amikor az angyal megjelent és hírül adta 
neki, hogy ő lesz jézus anyja, egyszerűen válaszolta: 
"Az Úr szolgál6leánya vagyok". 

Amikor pedi& jézus ilym6don belépett Mária 
életébe, ő rokonahoz, Erzsébethez sietett, hogy 
házában a szolgál6leány teendőit végezze. Amikor 
belépett hozzá, valami váratla11 dolog történt. Senki 
sem tudott még Jézus érkezéséről, senki sem tudta, 
hogy Jézus, az lsten egy Fia, Mária ölében rejtezik 
már. De a kicsinyke gyermek, a még Erzsébet méhében 
élő magzat, ujjongott örömében, mivelhogy először 
találkozott Knsztussal, akiben maga az lsten testesült 
meg. 

Nem meglepő, hogy egy ártatlan és védtelen 
gyermeket, egy anyja ölén rejtező magzatot választott 
ki lsten arra, hogy elsőként ismerje föl a közeledő 
Krisztust? Minden gyermek - akárcsak KereszteléS 
J án os - arra van teremtve, hogy megtapasztalja és 
továbbadja a lehetéS legnagyobbat: azt a tapasztalatot, 
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hogy szeret és szeretik. Bizonyos értelemben Mária 
csodálatos közvetÍtŐ volt jános számára: továbbadta 
az Őt betöltő kegyelmet Erzsébet fiának. 

Ha átadjuk magunkat Istennek, ha Máriával 
mondjuk: "Jörténjék velem szavad szerint", akkor 
kérhetjük Öt, hogy használjon fel bennünket is, 
legyünk mi is közvetÍtŐ-vezeté~ek, amelyek keresz
tül-kasul behálózzák a világot. l&y lsten bennünket 
eltöltő kegyelme átárad rajtunk es eléri az emberek 

l l sztvet. 
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A PAPSÁG KÖZELÉBEN 

Mária a papokhoz külgnösképpen közel áll. Nála 
jobb pap nem lehet senki. Ö aztán méltán mondhatja, 
hogy "ez az én testem", hiszen val6ban saját testét 
adta jézusnak. 

Mégis az Úr egrszerű szolgál6ja maradt, a,h.ihez 
álland6an úgy fordulhatunk, mint anyánkhoz. Ö egy 
közülünk, így mindig egységben lehetünk vele. 

Fia halála után itt maradt a földön, hogy támogas
sa az apostolokat szolgálatukban, hogy anyJuk legyen, 
míg a születő egyház ki nem alakul. 

Mária itt maradt. Ahogy Jézus növekedését figye
lemmel kísérte, úgy kísérte figyelemmel az ősegyház 
növekedését is. Miután Jézus fölment a mennybe, ő 
még hosszú évekig élt a földön, hogy részt vegyen az 
egyház fölépítéséoen. 

Máriának ma is gondja van minden egyes papra. 
Azt gondolom, Mária- ma éppúgy, mint egykoron 
- gyöngéd szeretettel szereti az egyház papjait. 
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NÁZÁRETIOTTHONOK 

A mások iránti figyelmesség a szentség kezdete. 
Ha megtanultok készseges figyelemmel fordulni ern
bertársaitok felé, akkor egyre Jobban fogtok hasonlí
tani Krisztushoz, aki szívből jövő kedvessé~gel for
dult másokhoz, s érzékeny volt gondjaik irant. Ah
hoz, hogy szép lepen az életünk, törődnünk kell 
másokkal. Jézus azert élt, hogy jót tegyen. S Kánában 
Máriának lS csak arra volt gondja, hogy észrevegye 
mások ínségét és Jézus figyeimét fölhívJa rá. 

Jézus, Mária és József annyira nyitottak, 
készségesek voltak mások iránt, hogy názáreti házuk a 
Ma~asságbeli hajléka lett. Ha mi lS hasonlóképpen 
törodünk esymással, akkor a mi otthonaink lS a 
magasságbeh lsten hajlékává lesznek, názáreti házzá 
változnak. 

Szavainkkal sokmindent ki tudunk fejezni. Ha 

l. ó t gondoltok másokról, ha jó szót szóltok róluk és 
1ozzájuk, akkor a szív bőségéről tanúskodik szátok. 
Ha szíveteket szeretet tölti be, akkor beszédetek is 
szeretetteljes lesz és a kiengesztelődést munkálja. 

Hol kezdődik ez a figyelmes szeretet? Odahaza. 
Ezért olyan fontos a közös imádság, ahol csak lehe
tőség van rá. Az a család, amelyik imádkozik, egység
ben áll. S az egységben élő család tagjai úgy szeretik 
egymást, ahogyan lsten szereti őket. 
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A SZÍV CSÖNDJÉBEN 

Máriától megtanulhatjuk, hog; miként vonul
junk vissza a csöndbe, "szívünkbe vesve a történteket 
és el-elgondolkozva rajtuk" - ahogyan ő tette. A 
csöndben ráeszmélünk, hogy lsten szemében drá~ák 
vagyunk, hogy szeJet mink.et és arra vár, hogy m1 is 
viszontszeressük Ot. Ez nag;on fontos, különösen 
nekünk, nővéreknek, akik ígeretet tettünk lstennek 
arra, hogy egészen az övéi vagyunk. 

Az a hivatásunk, hogy Jézushoz tartozzunk, 
hogy abban a bizonyosságban éljünk: senki és semmi 
nem szakÍthat elminket szeretetétől. Az a hivatásunk, 
hogy osztatlan szívvel szeressük Öt szüzességben, s a 
szegénység adta szabadsá~gal élve, teljes odaadással, 
engedelmesen és nagylelkuen szolgálva neki. 

Hogyan válthatjuk tettekre Krisztus iránti osz
tatlan szeretetünket? Mások szolgálatában, azáltal, 
hogy véghezvisszük azt, amit ránk bízott az egyház. 

Mi, a Szeretet Misszionáriusai, egy negyedik 
fogadalmat is teszünk, amivel arra kötelezzük magun
kat, hogy a szegények legszegényebbjeit szalgáljuk 
szabadon és teljes szívünkből. Ezzel az ígérettel 
egészen az isteni Gondviselésre bízzuk magunkat. 
Nem kapunk sem állami támogatást, sem egyházi 
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gyűjtésekre nem támaszkodunk, nem fogadunk el 
bért, honoráriumot va~y bármiféle pénzt; semmi 
jövedelmlink nincs. Megsem kellett sohasem azt 
mondanunk: "Nincs semmink". Mindig elegendő az, 
ami van. Csodálatos lsten ígérete, miszerint becseseb
bek vagyunk szemében a virágoknál, a madaraknál 
vagy a fűnél. 

Az imádság tesz képessé minket erre a munkára. 
Munkánk a Krisztussal egyesült élet gyümölcse. Mári
ához hasonlóan mi is arra vagyunk hivatva, hogy 
jézust adjuk a világnak, hogy általunk fölfedezzék a 
nemzetek együttérző szeretetét, alázatos tetteit. 

A fiatalok vá~yakoznak a szemség után, a tökéle
tes elkötelezettseg lstenhez vonzza őket. S bár 
elvárják ezt a teljes odaadást, mégsem fognak egy
könnyen erre az Útra lépni, ha azt látják, hogy mi nem 
valósítjuk meg azt. 

Mindnyájunk számára az a legfontosabb, hogy 
összegyűljünk az eucharisztikus jézus körül, hogy 
imádkozzunk hozzá. Azt hiszem, hogy az Eucharisz
tia előtti imádásnak alapvető jelentősége van közössé
geinkben, függetlenül az egyes nővérek életkorától. A 
fiatal nővérek a Jézus iránti bensőséges szeretet szép 
példáját mutatják nekünk. S minél jobban előrehala
dunk a korban, annál csillapíthatatlanabb lesz Jézus 
utáni szomjúságunk. 
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Szabályzatunkban a szüzességgel kapcsolatban 
egy gyönyörű mondat olvasható: "Jézus személyes 
barátságát kínálja nekünk életünk egész folxamán s 
~yöngéd szeretetébe burkol minket". Csodalatos az 
IS, hogy lsten magaszeret minket gyöngéd szeretettel. 
Bátorságunk s örömünk abból a bizonyosságból fa
kad, ho~y semmi sem szakíthat el minket Krisztus 
szeretetetől. 

Bizony, drágák vagyunk lsten szemében. Hadd 
mondjam ujra meg újra: lsten szeret minket. 
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IMÁDSÁG 

Mária, J é z us anyja, 
légy mindnyájunknak édesanyja, 
hogy mi is tisztaszívűek legyünk, 

miként te voltál, 
hogy szeressük Jézust, 

ahogyan teszeretted Öt, 
hogy a legszegényebbek 
szalgálatára legyünk, 

ahogy te tetted, 
hiszen mindnyájan 

I st en szegényei vagyunk. 
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Roger testvér 

MÁRIA, 

ASZÍV 

EGYETEMESSÉGE 
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A KIENGESZTELŐDÉS FORRÁSA 

Hétről hétre vendégüliátjuk az Európa különbö
ző vidékeiről érkezett fiatalokat, akik azért jönnek 
Taizébe, hogy imádkozzanak, s merítsenek a hit 
forrásaibóL Azt reméljük, hogy minden fiatal meg 
fogja találni Krisztust, akit nem lehet elszigetelten 
szemlélni, azt a Krisztust, aki közösség, s aki a 
közösség titkának teljességében, egyházában van je
len. 

Belebocsátkoz ván ebbe a misztériumba, sok fiatal 
válik képessé az élet valódi kockázatának vállalására, 
esy teljes életreszóló elkötelezettségre, a bizalom és a 
kiengesztelődés szolgálatára, mégpedig nemcsak a 
hozzá hasonlók körében, hanem a különböző nem
zedékek között is, az idősektől egészen a gyermeke
kig.Nekik is megadatik, akár az első század kereszté
nyeinek, "egy szívvel-lélekkel állhatatosan kitartani az 
imádságban Máriával, Jézus anyjával". (vö. ApCsel 
1 ,14) 

Szűz Mária me~világítja utainkat. Az első J?Ün
kösd Óta Mária alakjaban fölsejlik az egyház. Mána az 
apostolokkal együtt képes volt fölfogni azt, hogy 
"Krisztusban lstennek minden emberre üdvöt árasztó 
ke_gyelme jelent meg" (Tit 2,11). Máriában fölragyog a 
sz1v egyetemessége (katolicitása). 
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Máriában az egyház két lényeges vonása van jelen: 
anJhlÍ mivolta és katolicitása bensőséges egysegben 
mutatkozik meg. Ha e két valóság, bármelyiKe is 
elhalványodik, akkor a másik is elvész. Igy van ez saját, 
személyes életünkben is. Az az ember, aki nem ismeri 
az önzetlen f·óságot, a túlcsorduló na~ylelkűséget, az 
az egyháztó sem vár anyai nagylelkúséget. Az ilyen 
ember magába zárul és könnyen előforaulhat, hogy 
nem hallja meg az egyház egyetemességre szóló 
meghívását, amely János apostolnál így hangzik: "Le
gyenek egyek, hogy hinni tudjon a vilag" (J n 17,23). 

Az e~yház anyai volta évszázadokon át, kezdet
től, Máriatól és az apostoloktól fogva osztatlan egy 
volt. Vajon ezt az alapvető anyasá~ot elpusztÍthatják
e az adott pillanatban bekövetkezó szakadások, me~
oszlások? Vajon nem épp Mária anyai mivolta tartJa 
nyitva az utat, a sz ív megtérésének útját? Minél inkább 
hasonlít az egyház Mánára, annál inkább ölt magára 
anyai vonásokat, annál inkább lehetséges, hogy Isten 
~yermekeként újjászülessünk, új, kiengesztelődött 
eletre szülessünk benne. Ilyen értelemben a kiengesz
telődés anyja Mária. 

Minden korszaknak megvannak a maga nehéz
ségei. Manapság növekszik azoknak a megkeresztel
teknek a száma, a~ik közömbösek, nem is annyira 
Krisztus, mint az Ő teste, az egyház közösségének 
misztériuma iránt. Ezek a megkereszteltek nemegr,
szer a beavatottak magábazáruló csoportjait hozzak 
létre: az a lényeg, hogy jól érezzék magukat együtt, a 
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többiek nemigen számítanak. Amikor valaki egy ilyen 
csoportból kiszakad és rájön arra, hogy Krisztust nem 
lehet megosztani, fontossá válik számára, hogy Krisz
tust a közösség titkában is fölismerje. Ha a föltámadt 
Krisztussal imádkozunk, megnyílik az Út előttünk 
Teste közösségének, e~yházának titka felé. Az 
imádság várakozás a csodara, arra, hogy egyek legyünk 
jézussal, a Krisztussal. 

A megkeresztelt ember tehát bizonyos lehet 
abban, hogy útja az egyház közössé~ében vezet előre, 
ha nap mint nap Jézust keresi az imadsá~ csöndjében, 
Vele Imádkozik es rábízzamagát a hit m1sztériumára. 
(Ami persze nem személyes válogatását tükrözi vissza, 
hanem a hit egész misztériumát jelenti anélkül, hogy 
az értékkülönbségeket elmosnánk.) 

Senki nincs kitéve az elmagányosodásnak, aki 
rálépett a bizalomnak erre az útjára. Jézus Krisztus 
titokzatos jelenléte föltámadása ota a Szentlélek által 
valósul meg egy látható közösségben, egyházának 
közösségében. A közösségnek ebben a misztériumá
ban, amelyet egyháznak hívnak, Krisztus szegődik 
mellénk, mégpedig látható m6don: híveiben, legyenek 
azok bármilyen korúak is. 
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A HIT TITKÁRA HAGYATKOZVA 

Ajánlom ezt az imádságot mindazoknak, akik 
követni szeretnék a "közösségi Krisztust" (Krisztust, 
aki a közössé~), és igent akarnak mondani neki, a szív 
egyetemességeből fakadó igent: 

Istenem, magasztallak téged azért a szé
les e földön élő sok-sok asszonyért, fér
fiért, fiatalért és gyermekért, akik a hi-

l 'l l k . l"d l "l 'b 'l za omro es zengeszte o esro pro a -
nak tanúságot tenni. A dd meg nekem, 
hogy beálljak a szent tanúságtevők 
Máriától és az apostoloktól napjainkig 
tartó sorába, hogy Jézussal imádkoz
zak, és hogy nap mint nap kész legyek 
lelkem mélyéből rábízni magam a hit 
titkára. 
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ANYAI OLTALOM 

Egy szép napon, amikor szerzetes testvéreimmel 
egy szoba berendezésével foglalatoskodtunk, egy apró 
keleti ikonra bukkantunk, amely a Szűz Anyát 
ábrázolta Gyermekével. Addig tiSZtogattuk, amíg 
vissza nem kapta fényét. Az öt és féléves Marie-Sonaly 
is velünk volt. 

V égtelen ül sokat mondott nekünk ez az ikon. 
Egy lakott házat juttatott eszünkbe, ahol otthon van 
és hazavárja övéit a gyöngéd, fi_gyelmes édesanya. 
Otthonunk védettséget, oltalmat Máriával együtt 
lstenhez már megtért édesanyánk biztosítja. 

Marie-Sonaly boldogságban úszott, mikor ezt 
hallotta. Hiszen tudja, fiogy ai. édesanyja Jézusnál 
van, s azt is, hogy Maria is jézusnál van. 

Micsoda boldogságot, micsoda titkot jelentenek 
életünkben a gyerekek! Mennyi mindent képesek 
felénk közvetÍteni azoknak az adottságoknak, adomá
nyoknak a révén, amelyeket még nem ismernek, de 
amelyeket a Szemlélek már beléjük rejtett! 

Belénk vetett bizalmuk, hozzánk intézett várat
lan kérdéseik vagy válaszaik által az éléS lstenhez 
segítenek közelebb minket. 
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ÉLETRESZÓLÓIGEN 

Az angyali üdvözletből már kihaliható a teljesség-
' , , 'l' , l' , o" d re, a sztv egyetemessegere szo tto 11vas: " rven ezz, 

kegyelemmel teljes!" Egyetemes meg~ívás ez, vala
mennyi keresztenyre vona~.kozik: "Orvendezz lel
kem, kegyelemmel teljes!" "Orvendezz egyház, kegye
lemmel teljes!" Az Istenbe vetett bizalom mindenki 
számára lehetővé teszi, hogy elinduljon a derűs öröm 
felé. 

Aki magáévá akarja tenni a választ, amit Mária az 
angyalnak adott, az idézze emlékezetébe, hogy a 
választott népnél jóval Krisztus jövetele előtt évszaza
dokon át létezett egy egészen egyszerű, alázatos hívő 
réte&. Hozzájuk tartozott Szűz Mária is. A 
szegenyeknek ez a kis csoportja a beteljesülésre vágya
kozott és hittel várta a Messiás eljövetelét. Ez az 
lstenben bízó várakozás e_gészen készségessé teszi az 
embert. Mária, az angyali üdvözletre adott igenlő 
válaszával, amely egész személyiségének belee&yezését 
hordozza, életreszóló hűségre kötelezi el maga t. lsten 
így mentette át a történelem folyamán megnívásának 
szentségét, amellyel már Ábrahámhoz és népéhez is 
fordult. 

Tekintettel arra az ismeretlenségre, arra az előre 
nem tudhatóra, aminek során az életre szóló elkötele
zettség megvalósul, fölvetéSdhet a kérdés: Miként 
lehet ezt az IGEN-t megtartani, amikor emberileg 
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nézve senki sincs teljes mértékben effajta önátadásra 
beállítva? Bárcsak elérkezne az az idő, amikor 
nehéz5ég nélkül ki tudjuk mondani az IGEN-t. Ez 
lenne életünk ámuló csodálkozásának hajnali frissesé
ge! Ekkor válik ugyanis világossá, hogy a Szemlélek 
szívi.ink mélyébe ültette IGEN -jét, s ha életünket erre 
az lstennek szóló IGEN -re építjük, akkor lassan
lassan átalakulsletisztul az is, ami emberi tévedésként 
tapadt hozzá. 

Máriával imádkozni annyi, mint azt imádkozni, 
ami válaszként az angyal üdvözletére Mária szívéből 
feltört: "Történjék velem akaratod szerint!" Hogy 
akarata beteljesedjék, lsten nem kívánja sem emberi 
vágyaink lerombolását, sem azok fölmagasztalását, 
hanem azt szeretné, ho~y a belső csendben egyetlen 
na~y vágyakozásba gyűljék össze minden: a Krisztus 
ut ani szenvedélyes vágyakozás ba. Vágyva vágyni 
Krisztusra, aki közösség, aki egyház. Az egyházban 
ölt testet nap mint nap Krisztus iránti szeretetünk, 
benne íródik istenszeretetünk költeménye. 

A mai fiatalokra - ebben a vonatkozásban - a 
lelkes, de ugyanakkor hálásan komoly várakozás jel
lemző. Ez a nagyonis valódi várakozás azután, ami 
nem i~azodik a naponta változó divathoz, képessé 
teszi oket arra, hogy fölfedezzék lsten országának 
elérhető, sőt már látható valóságát. 

Olyan Út tárul fel előttük, amelyen az életet 
jelentő odaadás ,,jó íze" találkozik lsten országa 
adományának "jó ízével". A fiatalok várakozását csak 
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megerősíti, ha elkötelezett felnőttekkel is találkoznak 
ezen az Úton. Nincs mitől félni. Az egyház élteti, s újra 
meg t'1jra felfedezi ezeket az adományokat, amelyeket 
sohasem lehet elvenni tőle. Ott, ahol megvannak ezek, 
a Krisztusban már évszázadokkal ezelőtt kinyilatkoz
tatott, s hozzáférhetővé vált adományok, ott fölvirrad 
a tökéletes bizalom napja. 

Ha van az evangéliumnak olyan igéje, amely 
egészen Máriát tükrözi vissza, akkor a hatodik bol
dogság bizonyára az: "Boldogok a tisztaszívűek, mert 
ők meglátják Istent" (Mt 5,8). Látni fogják, mint 
Mária, aki érzékeny fi~yelemmel "őrizte meg szívében 
a hallottakat", belső la tássallátva az Istent. 

Amikor Testvéreimmel a szerzetesi hivatásra 
válaszolva egész val6nkat elkötelezzük a nőtlen életre 
mondott igen által, átjár bennünket a hatodik bol
dogság szelleme. A lét attetszőségében, a test, a lélek, 
a szellem _tisztaságában lsten kinyilatkoztatja magát 
nekünk; Ö a mi legalapvetőbb szeretetünk. Benne 
bontakozik ki és val6sul meg az egység az emberi 
személyisé~ és a hit között. A házasság IGEN-jében 
pedig a sz1v tisztasá~a, áttetszősége az élő Istenre 
Irányítja az ember tekmtetét. 

Mária IGEN-je se~Ítségünkre lehet abban, hogy 
egy életen keresztül buségesek tudjunk maradni. A 
Krisztusért és evangéliumáért vállalt életre sz616 
IGEN égető tűz. Ez az IGEN kiszolgáltatottá tesz. 
Nem is lehet másképp. Ugyanakkor éberré tesz. 
Fokozatosan kibontakoztatja belső életünket s egyre 
tovább vezet, egészen az örökkéval6ságig. 
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IMA 

U runk, Jézus K risztus! 
Aki meghallja htvásodat, 
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amivel életreszóló IGEN-t kérsz, 
abban vonakodás és félelem támadhat. 
Te azonban már belénk rejtetted 
ezt a választ, 
a Máriát betöltő IGEN-t, 
jelen van öntudatlan mélységeinkben is. 
Egy sz ép napon ámulva fedezzük föl, 
hogy a te utadon járunk. 
Ez az IGEN éberré te_sz. 
Hogyan is lankadhatnánk el, 
amikor az egyház minden ízében 
megrendült, 
amikor a világot 
megpróbáltatások szorongatják? 
Ez az IGEN kiszolgáltatottá tesz. 
M indörökre szól. 
Mégis elültetted mindnyájunk szívébe. 
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ADJUK ODA AZT, 

AMIT ISTEN AD NEKÜNK 

Amikor egyik szerzetestestvérem, Hector, kö
zösségünkben örök fogadalmára készült, kapott az 
édesanyjától egy levelet, amit feltétlenül meg akart 
mutatni nekem. 

Anyja New Yorkban él. A szomszédok szinte 
naponta haldoklókhoz hívják, ágyuknál a rózsafüzért 
imá?kozza.Egyetlen fián kívül ni~cs senki)e, sem. 
Am1kor megtudta, hogy Hector eletre szoloan el 
akarja kötelezni magát közösségünkben, a következő 
sorokkal akart hangot adni annak, hogy elfogadja fia 
hivatását: 

"Amikor leveledben lsten iránti teljes szereteterj,ről 
olvastam, Szűz Mária jelent meg szemern előtt. Ö is 
szenvedett- mint nő és anya -a Fiáért: tudta, hogy 
akit méhében hordozott, azt meg fogják {eszlteni a 
népéért. Elfogadni lsten kezéből az elrendeltet - ez 
fokról fokra megtisztltja szlvünket. Fiam, mit is tagad
hatna me~ tőled anyád? M it is követelhet egy anya? M it 
tehetnék en ott, ahol maga lsten cselekszik és rendelke
zik? Nem tagadhatom meg Istentől, ami az övé. Neki 
adom azt a keveset, amim van. Te vagy az életem, te 
vagy mindenem, amim csak van, de Isten irántunk 
tanúsitott szeretete miatt Neki kell adnunk mindenün
ket." 
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Ez az anya odaadja, amit lsten adott neki. Nyil
vánvaló, hogy nem mindenki érzi képesnek magát egy 
ilyen közvetlen, azonnali odaadásra. Vannak, akiknek 
hosszLt időre van szlikségük, hogy lassan-lassan megér
lelődjék bennük a szelíd beleegyezés. 

Mária életében me~valósul az odaadás gesztusa. 
Nem tartja meg maganak, amit lstentől kapott, 
odaadja Fiát a világnak. A kiengesztelődés forrása 
sejlik föllénye mélyén. Ebből a forrásból meríthetjlik a 
megbocsátás, a kiengesztelődés ízig-vérig evangéliumi 
bátorsá~át, egyszóval: bátorságot arra, hogy odaadjuk 
azt, amtt lsten ad nekünk. 
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MÁRIA HÁLAÉNEKE 

Lk 1,46-55 

Magasztalja * az Urat az én lelkem, 

és szívem ujjong az örömtől * lstenemben és 
Megváltómban. 

Tekintetre méltatta * alázatos szolgáló le-
' l anya t; 

Íme, ezentúl boldognak hirdetnek * az összes 
nemzedékek, 

mert nagyot művelt velem Ö, aki hatalmas: * 

Ö, akit Szentnek hívunk. 

N ernzedékről nemzedékre megmarad irgal
ma * azokon, akik istenfélők. 

Csodát művelt erős karjával: * a kevélykedő
ket széjjelszórta; 
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hatalmasokat űzött el trónjukról, * kicsinye
ket pedig felmagasztalt; 

az éhezőket minden jóval betölti, * a gazda
gokat elbocsátja üres kézzel. 

Gondjába vette gyermekét, Izraelt: * meg
emlékezett irgalmáról, 

melyet atyáinknak hajdan megígért, * 
Ábrahámnak és utódainak mindörökké. 
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Öregkorában J á nos evangélista egyre csak azt 
ismételgette: "Sz eretet az Isten. Ahol Isten, ott 
a szeretet. " 

M indnyájan képesek vagyunk elvinni Jézus 
suretetét a többiekhez, mindnyájan lehetünk a 
kiengesztelődés kovásza, mégpedig nemcsak a 
hlvők között, hanem az emberiség egész 
családjában is. 

Lakásunk bármennyireszűkös is, 'Váljék olyan 
otthonná, mint Mária názáreti háza volt: 
legyen a vendégszeretet igazi helye, ahol közö
sen imádkozunk, ahol kiengesztelődünk. 

Mária pedig a KIENGESZTELŐDÉS 
ANYJA lesz a számunkra. 

Teréz anya és Roger testvér 
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