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ELŐSZÓ

Közismert igazság, hogya Szentírásban Isten üzenetének megfogal
mazása az ókori irodalom többféle műfaja szerint történik. Ez indokolja
egyházunk gyakorlatát, amikor különféle módon szól az emberekhez.
Mindig igyekezett teljesíteni azok kívánságát, akik "Iátni akarták" Jé
zust. Ezért nem csatlakozott a képrombolók mozgalmához, sőt joggal
elítélte. A biblia eseményeit megjelenítő misztériumjátékok is tekintélyes
hagyománnyal rendelkeznek. A liturgia "szent játéka", a latin himnu
szok, a mély igazságokat rejtő legendák mindmegannyi eszközei az
evangelizációnak. Természetesen ezek közül mindig kiemelkedett és
elsőséger élvezett a prédikáció. Ennek formája, stílusa is módosult az
idők során, ami logikusan következik egyházunk zarándok jellegéből.
Ezek közül igen sok ott sorakozik az igehirdetés klasszikusai között és
rninden keresztény nemzedék számára van mondanivalója.

Az itt olvasható írások nem azzal az igénnyel születtek, hogy rnin
denki számára átvehető rnűfajt teremtsenek. Ez azért is lehetetlen, mert
a beszédben mindenki önmagát mondja ki és minden ember egyedi
alkat. Nem véletlen, hogy Jézus tanítása is az apostoli igehirdetés kön
tösében maradt reánk. Szentlelkes biztatás ez arra vonatkozóan, hogy
az evangéliumot mindenkinek egyéni módon kell megélnie és hirdetnie.
Szellemi izomzata és a hozzá adott kegyelem mértéke szerint.

Oszintén azt is bevallom, hogy az itt olvasható gondolatok nem kizá
rólag az értelemhez szólnak, hanem a szívhez is. A "teljes szívből" sze
retendő Isten ezt is megkívánja. A teljes értékű igehirdetés nemcsak
a hit ébresztésére és növelésére, hanem a szeretet fölszítására is kiterjed.
Prohászka Ottokár gyakran hangoztatta: A nagy szentek mind "nagy
szerelmesek" voltak. A keresztény igehirdetés arra is hivatott, hogy
segítsen mindenkit "beleszeretni" az Istenbe.

Tökéletlen munkánkat tehát nem modellnek szántuk, hanem olyan
kútnak, amelyben összegyűjtöttük a Szentírással találkozó példákat és
gondolatokat. Ki-ki kedve szerint merítsen belőle!
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AZ IGEHIRDETÉS SZEREPE
AZ EGYHAZ ÉLETÉBEN

Dietrich Bonhoeffer luteránus lelkipásztor vallotta a hitleri Német
országban: "Ha azt tapasztaljuk, hogya kocsink vezetője őrült, akkor
le kell rángatnunk a kormánykerék mellől akkor is, ha ez az életünkbe
kerül:' Ezt próbálta jómaga is megtenni az ellenállási mozgalomban.
Ezért került koncentrációs táborba, ahol kivégezték. Halála előtt 1941
ben ezt vallotta: "Vajon mit csinálnék, ha megtudnám, hogy néhány
hónap már mindössze az életem? Úgy hiszem, megkísérelnék teológiát
tanítani és mint egykor, sokat predikálni .. ." Igazán példamutató,
teológushoz és lelkipásztorhoz illő vallomás. Ezt kiegészíteném még
azzal a találó megjegyzéssel, amelyet ő vallott az igehirdetésről: "Az
igazi, evangéliumi predikációnak olyannak kell lennie, mintha az em
ber egy szép piros almát nyújtana egy kisgyereknek vagy friss vizet a
szomjazónak, közben megkérdezné: akarod-e? Úgy kellene beszélnünk
hitünk dolgairól, hogy az utána nyúló kezek fürgébbek legyenek, mint
ahogy mi nyújtani tudjuk ..." .

Nehéz és ugyanakkor könnyű olyan témáról beszélni, ami szinte min
dennapi, papi életünkhöz tartozik. Rilke, a költő mondja: "Egy igazi
költő belehaina abba, ha nem írhatna verseket." Az igazi pap ugyanígy
belehaina abba, ha nem prédikálhatna. A nagy művészek mindegyike
előbb-utóbb teljesen összeforrt művészetével. Valahogy így kellene len
nünk nekünk papoknak is az igehirdetéssel. Az előadás címében fölve
tett téma nem új egyikünk számára sem. Mégis hasznos lesz a róla szóló
beszélgetés, hiszen sokat kell tanulnunk valamit, hogy igazán tudjuk.
Ezért nem szabad kézlegyintéssel elintéznünk még az ilyen mindennapi
témákat sem. Sajnos a teológián nagyon keveset foglalkoztunk az
igehirdetés kérdéseivel és mindannyiunknak szinte autodidakta módon
kellett elsajátítanunk ezt a fontos gyakorlatot. Minden művészetnek
megvan a maga iskolája, írja Lessing és a tanulás, az átgondolt, tuda
tosan végzett tevékenység mindig növeli annak hatékonyságát.

1967-ben halt meg Joseph Cardijn a munkásifjak apostola. Röviddel
halála előtt fölkereste a luxemburgi rádió munkatársa és beszélgetést
folytatott vele.

- Bíboros úr - hangzott az egyik kérdés -, mit jelent önnek a halál?



- Az élet folytatását az átmenet után.
- Mit szándékozik csinálni az égben?
- Ugyanazt, amit a földön: munkásfiúkkal foglalkozom.
Igaz, az igehirdető nem dicsekedhet azzal, hogy ezt a tevékenységét

az égben is folytathatja. Ott megszűnik a tökéletlen igehirdetés és pró
fétálás. Ennek ellenére az a rnű, amit az igehirdetéssel létrehozott, méltó
lehet az örök folytatásra. A neves protestáns teológus Karl Barth fölveti
a kérdést: "Miért jönnek hozzánk az emberek? Miért állítanak minket
a szószékre? Hiszen földi egzisztenciájukat nélkülünk is pompásan kiala
kítják. Ehhez sokkal jobban értenek, mint mi. Tőlünk arra várnak vá
laszt, ami a földi jelenségek mögött rejtőzködik. A mit, miért, honnan
és hová kérdései ezek. Nem az életünkhöz kell igehirdetésünk, hanem
ahalálunkhoz ..." Akarva, akaratlanul minden ember fölteszi magában
a kérdést, amelyet Martin de Gard: Jean Barois c. szép regényében így
fogalmaz meg: "Minél jobban szeretem az életet, annál kevésbé nyug
szom meg a feltételekben, amelyektől félnem kell. Mire való az öntudat,
ha csak a megsemmis ülést szemlélheti?"

A Szentírásban több szó jelzi az igehirdetést. Kérüsszein, euangelizein,
amely a beszéd missziós jellegét hangsúlyozza. A didaszkein a tanítást,
a martürein a szó és a szónok viszonyát, tanúságtételét. Ahomilein
eredetileg bizalmas beszélgetést jelzett. A kérdés közepébe vágva vessük
fel a kérdést, hogy az egyház ajkán fölcsendülő igehirdetésnek mi az
elsődleges célja? Nyilvánvaló, hogy nem valami információ, tehát is
meretközlés vagy erkölcsi normák hirdetése. A keresztény vallás egy
szerű vallás és mint az idősödő Prohászka írja: "Egyetlen ismeretsugárra
fölgyűlhet Istenszerelmünk minden megindulása és melege." Az evan
géliumi igehirdetés elsődleges célja az egyház közösségének létrehozása
és továbbépítése. Ezt így fogalmazza meg a papi szolgálatról szóló
zsinati konstitúció: "Isten népét először az élő Isten igéje gyűjti egybe:
ennek hirdetése tehát mindenképpen a papok szent kötelessége. Senki
sem üdvözülhet, ha előbb nem hisz, ezért a papoknak, mint a püspökök
munkatársainak első feladatuk, hogy Isten evangéliumát mindenkinek
hirdessék." Ennek fontosságát vallotta Szent Pál apostol is, mikor
híveihez írt levelében kijelentette: "Nem azért küldött Krisztus, hogy
kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem." (IKor 1,17)
Az őskereszténység életében és a keresztény ókorban is az igehirdetés
volt az egyház legfőbb tevékenysége. Változás csak a középkorban tör
tént, midőn a keresztény hit szinte köztulajdonná lett és teljesen átitatta
a közszellemet. így aztán elhanyagolhatónak vélték a hithirdetést. Ennek
volt reakciója a protestantizmus, amely a szentségek felé eltolódott
egyensúlyt akarta helyrebillenteni. Persze a reformátorok fokozatosan
átestek a ló túlsó oldalára. Napjainkban, amikor oly nagy és egyre
növekszik a hitbeli tudatlanság, fokozottan előtérbe kerül az igehirdetés
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fontossága és elsősége. Egy nem régi holland statisztika szerint a papság
idejének három és fél százalékát fordítja az igehirdetésre, ami hetente
két és egynegyed óra. Nem tudom nálunk jobb-e ez az arány? A múlt
koriban hallottam egy interjút egyik neves zongoramüvésznőnkkel.
A riporter kérdésére, hogy mennyit gyakorol naponta, emlékezetem sze
rint ezt válaszolta: 6-8 órát. A zsinat óta egyre jobban előtérbe kerül
az igehirdetés hangsúlyozása, mert nem helyes, hogy az igehirdető lelki
pásztorkodás háttérbe szoruljon a szentségek pasztorációja mögött.
A neves római szónok mondotta: "Csak a szónok az igazi ember."
Ezt magunkra alkalmazva így fogalmazhatnánk át: Csak az igehirdető
pap az igazi pap.

Nyilvánvaló igazság, hogy az evangéliumi igehirdetés a megtestesü
lésben gyökerezik. Minden prédikáció az inkarnációból meríti hatékony
ságát és misztikus értelemben azt akarja folytatni. A Krisztus-prédi
káció vezeti hallgatóinkat a történeti Krisztushoz. "Ilyen szempontból
joggal hasonlíthatjuk a szentmise konszekráló szavaihoz, amelyek a ke
nyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé változtatják. A prédikáció
igéje az emberek tömegét Isten népévé változtatja és azáltal, hogy is
teni élettel és szeretettel hatja át, egyben meg is szenteli." (Michonneau.)
A megtestesülés által emberré lett Ige a prédikáció segítségével testesül
meg az idők végezetéig. Közösséget teremteni, a hallgatóságból Krisz
tus misztikus testét, az egyházat fölépíteni, ez az igehirdetés első fel
adata. Azért prédikálok, mert itt az egyház, azért prédikálok, hogy le
gyen egyház. Az Ige kilép a bibliából, testet ölt a prédikációban és így
megy a gyülekezethez, hogy azt létrehozza, Isten népévé változtassa.
Joggal beszélhetünk tehát szakramentum jellegéről. Isten az Ige által te
remtette a világot, az Ige által történt a megváltás, az Ige által törté
nik az egyház megtestesülése és megszentelődése. Mindebből nyilván
való, hogy igen sajátságos az a viszony, ami a prédikáció és az egyház
között fennáll.

Nyilvánvaló, hogy az egyház a Jézus Krisztusban történt kinyilat
koztatás gyümölcse. Ugyanakkor a kinyilatkoztatást is az egyház kezé
ből vesszük. Ilyenképpen az egyház az igehirdetés alanya és tárgya is
egyben.

Megboldogult ószövetségi tanárom Iványi János, nagyon szigorúan
megkövetelte, hogy a "berit", azaz a szövetség szót mindig így fordít
suk: Jahve kegyelmi ténye. Ezzel arra az igazságra akarta felhívni fi
gyelmünket, hogya kinyilatkoztatásban mindig Isten a kezdeményező.
A keresztény vallásosság nem annak foglalata, hogy mit gondolok Is
tenről és mit teszek érte? A keresztény vallásosság azt jelenti, hogy mit
tett és mit tesz értem az Isten. Ezért nevezi valaki igen találóan a Hi
szekegyet az isteni szeretet eposzának, hőskölteményének.

Az is nyilvánvaló, hogy a prédikáció nem kizárólag információs jelle-
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gű, hanem provokáló, választ kérő, állásfoglalásra késztető tevékeny
ség. Aki nincs velem, ellenem van ... Térjetek meg és higgyetek az
evangéliumnak ... ! Az igehirdetésre tehát válaszolni kell. Ez a válasz
a hit, amely azonban nem hitbeli vagy erkölcsi igazságokhoz akar kötöz
ni, hanem személyes kapcsolatot akar teremteni Isten és ember között.
Ez a kapcsolat látható formát ölt az egyház közösségében.

A Szentírás tüzetes tanulmányozása arról is meggyőzhet mindenkit,
hogya krisztusi üzenet elterjesztése és megőrzése feltétlen megkövetelte
és megköveteli az intézményes igehirdetést. Voltak és ma is akadnak
egyesek, akik egyház nélküli kereszténységről beszélnek. Véleményük
szerint az intézmény, rnint olyan, megmerevíti, formalizmusba kénysze
ríti az életet. Ezzel kapcsolatban hadd hívjam fel a figyelmet Jean
Daniélou egyik előadására, amely éppen ezzel a problémával foglalko
zik. A modernista Loisy és vele együtt többen úgy vélekedtek, hogy
Krisztus nem volt más, mint egy eredményes vándorprédikátor, aki
szokatlan lelkesedést ébresztett hallgatóiban. Ez a lelkesedés kovácsol
ta össze követőit és ők alapították meg az egyházat Jézus szándékától
függetlenül. Neki esze ágában scm volt ilyesmit tenni. Nyilvánvaló,
hogy ez a szemlélet teljesen hamis. Ha valami egészen biztosra vehető
az újszövetségben, akkor elsősorban az, hogy Jézus tudatosan, szívósan
dolgozott egy új közösség, egy új struktúra létrehozásán. Nyilvános rnű

ködcse során nem az igehirdetés játszotta a legfőbb szerepet. Ez a tevé
kenysége térben és időben igen szűk körre korlátozódott. Az evangélium
tanúsága szerint Jézus a legtöbb energiát az apostolok nevelésére fordí
totta. Velük, bennük és általuk akarta megvalósítani egy új struktúra,
az egyház testének kiépítését. Igy akarta biztosítani, hogy igéjének le
gyen egy biztos hajléka a földön és szavai ne jussanak a hazátlan igék
sorsára. Mindezt klasszikus tömörséggel így olvashatjuk Prohászkánál ;
"Ha kellett volna, az Ú r Jézus maga maradt volna köztünk a földön;
ha kellett volna, lángoló kerubot állított volna az evangélium mellé,
hogy azt őrizze; a kérdés már most az, hogy mi által biztosította az Ú r
Jézus művének fennmaradását, s mi az, ami közvetíti tanát, gondolatait,
kegyelmeit a késő századok gyermekeinek? A kereszténység, mely kez
dettől fogva meg volt győződve, hogy az evangélium az Isten ereje a
nemzetek számára, s rnint ilyen mindenkor mindenki számára megkö
zelíthető, egy intézményre mutat, melyet Krisztus alapított. Rámutat
az evangélium gyöngyének aranyfoglalatára, a kegyelem kenetének
Szent Grál-edényére, s azt mondja nekünk: ha Krisztust keresitek,
nem kell 1900 év előttre visszamennetek, nem kell a boldogságok he
gyére vagy a galileai tenger partjaira zarándokol notok, nem kell kó
dexek lapjairól az ősi gondolatokat összeszednetek : hanem térjetek be
ide, kérdezzétek meg az Anyaszentegyházat. Ha nincs egyház, nincs
Szentírás! Ha nincs egyház, nincs kereszténység! Elsöpörte volna az
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isteni magot a szél, azt az evangéliumi magot összetörték volna, azt
a szelíd mécsest, mely az evangélium olajából táplálkozik, kioltották
volna ..." [Ö. M. 13, 139]

Miután tisztáztuk az igehirdetés első és legfőbb feladatát, az egy
ház létrehozását és építését, felvetődik a kérdés, hogy mi a tartalma
ennek az igehirdetésnek? Igen találó választ olvashatunk erről a linzi
Quartalschrift egyik számában Rafael Schulte tollából. Nem az Isten
kérdés, hanem az Isten szava a teológia és az igehirdetés tartalma. Nem
a Gottesfrage, hanem a Gottessage. Nem az ember kérdezősködése Isten
után, hanem Isten szava az emberekhez. Nem a probléma, hogy az em
ber miként juthat el a legfőbb lény felismeréséig, hanem elmondása an
nak, amit Isten minden süketségünk, restségünk ellenére is közölt ve
lünk. A teológia nem az istenkereső emberi agy produkturna.

Ami az igehirdetés módszerét illeti, ezt is meghatározza a kinyilat
koztatás. Mivel Isten nem definíciókban, nemcsak szavakban szólt hoz
zánk, hanem tettekkel és történésekkel, ezért szükséges az igehirdetés
nek az a hajlékonysága, amely által mindig bele tud testesülni a jelen
be. Mindez azonban nem feledtetheti el egy pillanatra sem azt az igaz
ságot, hogy az igehirdetés gyökerei a Szentírásból táplálkoznak. Mi nem
arról tanúskodunk, amit láttunk és hallottunk, hanem ami a Szent
írásban örökségül jutott. Méltán írja a kinyilatkoztatásról szóló zsinati
dekrétum: "Az egyház mindenkor úgy tisztelte a Szentírást, mint ma
gát az Ú r testét, hiszen főleg a szent liturgiában szüntelen veszi és
nyújtja a híveknek az élet kenyerét, mind Isten igéjének, mind Krisztus
testének asztaláról." Csakis a Szentírással való szoros kapcsolat által
lesz igehirdetésünk valóban Gottessage, azaz Isten üzenete. Lisieux-i
Teréz mondotta egyszer; "A Kármelben nem szabad hamis pénzt verni,
hogy lelkeket vásároljanak rajta. És gyakran a szép szavak, amiket ír
nak és a szép szavak, amiket kapnak, csupán hamis pénzverés."

Az elmondottak alapján így vázolhatjuk föl az igehirdetés hármas
dimenzióját; I. Kapcsolat a kinyilatkoztatással, ószövetséggel és újszö
vetséggel. 2. Az itt és rnost, tehát a situatio temporis figyelembevétele.
3. Eleven kapcsolat az egyetemes egyház igehirdetésével. így lesz az
igehirdetés a folyamatosságnak, az egyház jövőj ének biztosítéka. Az in
tézményes igehirdetés az egyetlen garancia arra, hogya változó korok
és társadalmak számára megőrzi az evangélium üzenetét.

Napjainkban sokat beszélünk az egyházi élet megújulásáról. Nem
kétséges, hogy ebből az igehirdetésnek sem szabad kimaradnia. Sajnos
az ellenreformáció háttérbe szorította az igehirdetést. így történhetett
meg, hogya rubricisták szerint az is eleget tesz a vasárnapi rnisehallga
tási kötelességének, aki a prédikáció után érkezik. Egyre jobban rádöb
benünk, hogy az egyház mint ősszakramentum az igehirdetés által is
kegyelmet közvetít. Ezért az egyház üdvözítő tevékenysége ott a legin-
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tenzívebb, ahol az ige és a szentségek együttesen szerepelnek. Régebben
a protestáns egyházakat az Ige egyházának, a katolikusokat a szentsé
gek egyházának nevezték. A zsinati megújulás óta a mi részünkről egy
re többet teszünk e különbség megszüntetésére. Igy lesz igaza bizonyos
értelemben Montesquieu-nek, aki néhány száz éve ezt írta: "a protestáns
egyház megszűnik, de akkor már a katolikus egyház protestáns lesz."
Mutatis mutandis, van benne valami!

Összefoglalva az eddig mondottakat, megállapítottuk :
I. Az igehirdetés legfőbb célja az egyház közösségének létrehozása

és építése. Bárhol és bármilyen formában történjék is, ez a közösség
teremtés a legfőbb feladat.

a. Az igehirdetés akkor tölti be ezt a szerepét, ha a biblia talajában
gyökerezik és ugyanakkor alkalmazkodik a korok és emberek klímájá
hoz. Az üzenetet a ma emberének kell tolmácsolnunk, úgy, hogy vá
laszt provokáljunk tőle.

3. Az igehirdetés kegyelemközvetítés, a prédikáció quasi sacramen
tum; a többi szentséggel karöltve fejti ki igazi hatását.

Karl Barth, a dialektikus teológia atyja írja egyik tanulmányában:
"Nekünk teológusoknak az Istenről kell beszélnünk. Mivel azonban
emberek vagyunk, mint ilyenek, nem tudunk róla beszélni. Igy aztán
mindkettőt, a kellt és a nemtudásunkat egyaránt fel kell ismernünk és
ezzel Isten dicsőségét szolgálnunk. Ez a mi szorongattatásunk. Emellett
minden más csak gyerekjáték." Prédikálni valóban férfias dolog. Szent
Pállal szólva: az ige által életet adni az embereknek. Isten atyaságát
utánozni lelki, kegyelmi síkon. Az ateista Goriot apó ajkára adja Bal
zac ezt a szép mondatot: "Mióta atya lettem, azóta sejtem, mit jelent
Istennek lenni." Minden jó igehirdető megsejt ebből valamit.

ÉBREDJÜNK FÖL ALMUNKBOL!

Advent I. vasárnapja
Róm 13,1 l-q

Ma, advent első vasárnapján belépünk egy új egyházi évbe és ezzel
együtt új küzdelmek, új feladatok állnak előttünk. Erre figyelmeztet
Szent Pál apostol is a mai szentrnise olvasmányában. "Itt az óra, hogy
felébredjünk álmunkból l" Fölkelni, levetni a sötétség tetteit, kezünkbe
venni a világosság fegyvereit, ez adventi programunk.

Mi tagadás, de el kell ismernünk, hogya küzdő egyház kebelén belül
megtalál juk az úgynevezett alvó egyházat is. Ki ne tudna alvó keresz-
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tényekről, akik fölhagytak vallásuk gyakorlásával és elkerülik a temp
lomot? Közöttünk is vannak talán, akik hosszú éveken át az "édes
bűn" párnáin alszanak és nem vállalják a keresztény élet kűzdelrneit.
Olykor eljönnek a templomba, egy kis divatbemutatóra, szemeik legel
tetésére vagy a karácsonyi hangulat kedvéért. Am, mielőtt kidörzsölnék
szemükből az álmot, ismét elalszanak. Kereszténységünk sokszor se hi
deg, se rneleg, megalkuvó, langyos hőmérsékleten tengődik. Ennek ter
mészetesen több, rajtunk kívül álló oka is lehet.

Sokan megállapították már, hogy korunkat többek között a vallásos
hit meggyengülése jellemzi. A mai ember szinte elvesztette érzékét az
Isten iránt és teljesen lefoglalja szívét a világi élet habzsolása. Meghalt
az Isten, kiáltozzák sokan, és a legtöbb átlagember elhiszi a tudomány
vagy a művészet mezébe öltöztetett szólamokat. A modern embert is
mét elfogta az egykori bábeli toronyépítők nagyravágyása. Építsünk
fel egy új világot a saját erőnkből, a saját terveink szerint. Szebb lesz
ez, mint az Isten törvénye szerinti társadalom. Mi keresztények is fer
tőzöttjei vagyunk ennek a közszellemnek és megdöbbenve tapasztaljuk:
rnilyen sokan élnek és jól megvannak istenhit nélkül. Nem csoda, ha
közülünk is sokan elalszanak és egyre növekszik az alvó egyház tábora.
Mondanom se kell, hogy minden látszat ellenére, nyugtalan álom ez,
akárcsak a gyermeké, aki abban a tudatban alszik el, hogy nincs mellette
az édesanyja.

Am a toronyépítés, az Isten nélküli világ folépítése nem megy zavar
talanul. Mindenki a saját érdekeinek a nyelvét beszéli és egymás fejé
hez vagdossák vélt igazságaikat. Megtagadtuk az isteni törvényeket,
kiselejteztük a nekünk nem tetsző parancsokat és még csodálkozunk,
ha modern világunkban egyre nő a bűnözés vízözöne. A tapasztalat
ugyanis arra tanít, hogy az evangélium megtagadása sírásója lesz bé
kés, rendezett földi életünknek is. A féreg nem szűnik meg pusztítani
gyümö1csfáinkat, ha nem vesszük figyelembe létezését. Az emberiséget
sem szabadítja meg a bűn következményeitől az isteni törvények sárba
tiprása. Éppen ezért a bűn elleni küzdelem közös nagy ügye és feladata
az emberiségnek. Vessük el tehát a sötétség tetteit! Olyan forradalom
ez, amelynek a szívünkben, belső világunkban kell végbemennie. Nél
küle nincs és nem várható igazi változás, javulás az emberiség és az
egyes ember életében.

Hogy azonban meglássuk magunkat, világosságra van szükségünk.
Ezért az egyház Krisztusra, a Világ Világosságára fordítja tekintetün
ket. Meg kell nyitnunk lelkünk sötétkamráját, hogy beragyogja Krisztus
világossága. Egyedül neki van hatalma arra, hogy életünk fényérzékeny
lapjára rárajzolja az Istennek tetsző emberarcot. Krisztus nélkül sötét
a világ, jómagam is sötétben botorkálok. Az Ő világosságát nem lehet
pótolni a legnagyobb emberi lángelmék fényeivel sem. Csak akkor lesz
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tartós az álomból való ébredésünk, ha Krisztusra, mint életünk napjára
irányítjuk tekintetünket. Tanításából, élete példájából, századokon át
látó tekintetéből, szívének kohójából annyi fény, annyi meleg áramlik
felénk, ami ellen balgaság lenne elzárkóznunk. Mit törődünk mi azzal,
hogy egyesek mit mondanak. "Ha százezrek vájják ki szemünket. én
II szememet a világnál jobban szeretem. Ha egész Budapest koporsóba
fekszik és eltemetteti magát, én a nagy temető mellett nyíló búzavirág
szemébe nézek és azt mondom: nekem élet kell, nekem világosság kell,
nekem boldogság kell és ezt csak Krisztus adhatja nekünk." (Prohász
ka.)

Igaz, nem könnyű levetni a bűn cifra rongyait és fölkelni a lustaság
párnáiról. De a lelki szépségnek, az igazi örömnek áldozat a termőra
laja. Szívünkön, érzelmeinken, testi vágyainkon nem könnyű uralkod
nunk. Az értelem megtérése sokkal könnyebb, mint az akarat meghaj
Iása Isten édes igája előtt. Ehhez kegyelem és kegyelem, isteni segítség
szükséges. Ennek a kegyelemnek eszköze az imádó kitárulás Isten felé.
Ez a kegyelem árad felénk a Szentírás szavaiban, nekünk szóló üzene
tében. Ilyen megtérítő ige a mai szentlecke biztatása is. Nem véletlen,
hogya bűnös Agostont ezek a szavak indították el az életszentség út
ján. Ö is sokáig halogatta rnegtérését. Hogy miért, erre jómaga válaszol
Vallomásaiban.

"Hogy mik tartóztattak? Értéktelen csecsebecsék, páváskodó hiába
valóságok, régi barátnőim. Rángatták testemet, mint a köpenyt és hi
lembe sugdosták : igazán elküldesz minket? Attól a perctől fogva soh'!
többé nem lehetünk együtt veled? Éreztem, bűneim rabja vagyok és
panaszos szóval kiáltoztam : mikor lesz már vége ennek az örökös hol
napra hagyatkozásnak? Miért nem most mindjárt? Miért nem szakítja
félbe még ez az óra életem gyalázatosságát? így sóhajtoztam és -szivern
a legkeserűbb bánat könnyeit sírta. Egyszer csak fiú- vagy leányhangot
hallok a szomszéd házból, amely ezt ismételgette: tolle et lege, vedd és
olvasd I Arcom egy pillanat alatt megváltozott és lázasan kutatni kezd
tem emlékezetemben, van-e valami játékfajta. amelyben a gyerekek
ilyesmit énekelnek? Nem emlékeztem, hogy valaha is hallottam volna.
Visszatartottam könnyeimet és felugrottam. Égi parancsot láttarn e jeI
ben, hogy kinyissam a Szentírást és elolvassarn a szemembe ötlő soro
kat. Felkaptam hát és kinyitottam. Szó nélkülolvastam, amire először
esett tekintetem: Mint nappal illik, tisztességesen éljünk. Ne lakmáro
zásban és részegeskedésben, ne fajtalanságban és tobzódásban, ne civó
dásban és versengésben. Inkább az Úr Jézus Krisztust öltsétek rnaga
tokra ... Nem akartam tovább olvasni, nem is kellett, Magadhoz for
dítottál ugyanis egészen ..."

íme, így térítették meg Szent Agostont a mai szentlecke szavai. S
vajon miért ne vezethetnének minket is közelebb Jézusunkhoz? Szent
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Agoston figyelmeztet erre: ha megtehették ezek és azok, miért ne te
hetnéd meg te is? Csak fel kell ébrednünk álmunkból és föl kell ismer
nünk a kegyelem óráját. Krisztus felénk fordítja fényes arcát. Ne for
duljunk el mi sem Tőle!

LILIOM A TÖVISEK KÖZÖTT

Szeplőtelen Fogantatás
Ef 1,3-6. 11-12

A 15. században véres polgárháború dúlt Franciaországban. Az an
gol csapatok könnyűszerrel foglalták el a francia városokat. A király
VII. Károly sok csatát vesztett. A hadsereg szétzüllött, elveszítette
bátorságát. A nemesség elvérzett a hosszú háborúban és az elkeseredett
király lemondását fontolgatta. Ekkor az isteni gondviselés egy falusi
leánykát küldött a haza megmentésére. Mentsd meg Franciaországot,
súgta egy hang Jeanne d'Arc-nak, mert ő volt a kiválasztott. Az egy
szerű leány sokáig ellenállt a belső sugallatnak. Ugyan mit tehetne ő a
gyönge leánya haza megmentéséért? Még lovagolni se tud és nem ért
a fegyverforgatáshoz. Öt esztendeig habozik és szabódik a küldetés
ellen. Végül vállalja a megbízatást. Kezébe veszi a liliomos zászlót, a
máriás lobogót és kijelenti: Egy asszony által ment tönkre Franciaor
szág él> egy szűz által fog megmenekülni. Ez az asszonya királyné, a
szűz pedig :én vagyok. S valóban, győzelemről győzelemre vezeti a
francia seregeket, jóllehet ő maga máglyán fejezi be szent életét. (Pro
hászka)

A biblia első lapjain olvashatunk egy szomorú költeményt arról a
valóságos és ádáz küzdelemről, amelyet az emberiség kezdet óta folytat
a gonoszság démonaival. Az emberi szív hasonlít egy véres csatamező
höz, ahol a bűn, a gonoszság csatázik. A kinyilatkoztatás szerint Isten
nem hagyja magára az embert ebben a küzdelemben. Megígér egy szü
zet, aki ivadékával megtiporja a sátán fejét, tehát győzelemre segíti
Isten gyermekeit. Szent Pál apostol második Adámnak nevezi Jézust,
egy új, megváltott emberiség atyjának. Méltán állítja mellé egyházunk
a Boldogságos Szűz Máriát, aki mint második Éva az emberek üdvös
ségének, a bűn felett aratott győzelmének is szolgálója. Nyilvánvaló,
hogy ehhez a küldetéshez különleges kegyelmek kellettek. Gábor an
gyal kegyelemmel teljesnek nevezi Máriát és ezzel közli velünk azt a
hitigazságot, amit a mai napon ünnepelünk. Mária szeplőtelen foganta
tása két dolgot jelent. Először is azt, hogy Isten megóvta őt minden



bűntől. Lehetetlen dolog elképzelni, hogy az az asszony, akit sátántip
rónak nevezünk, valaha is a bűn szolgaságában sínylődött. Mi kereszté
nyek szintén azzal büszkélkedünk, hogya keresztség és a bűnbánat
fürdőjében Krisztus vére, érdeme tisztára mossa lelkünket. Mária vi
szont abban a kiváltságban részesült, hogyamegváltás kegyelme meg
óvta őt a bűn fertőzésétől. Amint egy szép énekünkben imádkozzuk:
"Kit Fiának nagy kegyelme kezdet óta őrizett, Akihez a legparányibb
bűnhomály sem férkezett ..." A keresztény ember abban a hitben tart
ja fejét a keresztvíz alá, hogy ez a szentség megadja az isteni életet,
a kegyelem ajándékát. Mária esetében kivételt tett az Isten. Az isteni
életet már természetes születése, illetve fogantatása pillanatában el
nyerte. Mindig tiszta, mindig bűntelen és mindig a kegyelem szépségé
be öltözött Asszony ő, akinek különleges feladata szolgálni a Krisztus
szerzette üdvösséget.

A mai ünnep ezt a hittételt állítja Isten népe elé. Teszi ezt nem csu
pán azért, hogy elkápráztassa tekintetünket és valami elérhetetlen szép
séggel vigasztalja bűnben fuldokló életünket. Mária elénk élte a rnin
denkori női hivatást: fölemelni az emberiséget. Azt szokták mondani,
a férfiember szereti megnézni a nőket. Minden igazi nő örül ennek az
érdeklődésnek, de megérzi azt is, hogy az ő hivatása fölemelni a reá
néző férfivilágot. Örökszép mozdulat, amikor egy édesanya lehajol és
fölemeli gyermekét szíve magasságába. A Mária nyomába lépő leányok,
asszonyok, anyák ezt a feladatot vállalják, midőn a tisztaság, az áldo
zat, a hit és a szeretet magasába emelik az emberiséget. Nem lehúzni a
bűn sarába, hanem fölemelni az erény magasába. Mária elénk állítja az
örök női és keresztény hivatást: kiemelni az embert a bűn, a bűnös
szenvedélyek gyilkos öleléséből. Sajnos a mai embernek meglehetősen
eltompult a lelkiismerete és észre sem veszi azt a sok piszkot és szeny
nyet, amivel telehordja lelkét az élet. Nemrégiben olvastam az újság
ban: ,,3760 évi fegyházat oszthatnának szét a bíróságok Amerikában
azért a bűnözésmennyiségért - csalásért, rablásért és gyilkosságért 
amennyit egy hét alatt bemutat az USA három legnagyobb tévéállo
mása, számították ki az amerikai pedagógusok." Nem alaptalan tehát,
ha egyesek nagyon lesújtóan vélekednek az emberiségről. Newman bí
boros is ezt írta egyik könyvében: "Ha a lelkiismeretem nem hirdetné
oly nyilvánvalóan Isten létezését, akkor a bűnös világ láttán én is
ateistává lennék ..." A világ, amelyben élünk, nem a legjobb, mint
Leibniz állította. Az ember nem születik romlatlannak, mint Rousseau
gondolta. Am a Szeplőtelen Szűz példáján Isten megmutatta, hogy rni
lyennek gondolta, tervezte és akarja az embert. Minél nagyobb hittel
és szeretettel nézünk Máriára, annál jobban beleszépülünk ebbe az asz
szonynézésbe.

1858. február 1I. és július 16. közőrt rendkívüli események játszód-
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tak le a franciaországi Lourdes városában. Bernadette-nek, az egyszerű
leánykának megjelent a Szent Szűz a massabielle-i barlangban. Mikor
a kislány a "szép Hölgy" neve után érdeklődött, ezt a választ kapta:
Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Bernadette természetesen nem
tudta mit jelent ez és sietve elmondotta plébánosának, aki eddig kétel
kedett a jelenés valódiságában. Ez a bemutatkozás azonban meggyőzte
őt Bernadette igazmondásáról. Az egyház azóta is nagy tisztelettel for
dítja hívei tekintetét a lourdes-i barlangra. Szentként tiszteljük Berna
dette-et, aki már földi életében Mária szépséges arcába nézhetett. Ilyen
kegyelmet mi nem kívánhatunk. Azt azonban kiesdekelhetjük, hogy
szentté küzdött életünk végén mi is megláthassuk őt a Szentháromság
boldog közösségében.

VIGASZTALO REMÉNYÜNK

Advent 2. vasárnapja
Róm 15.4-9

Az ószövetség választott népe, Izrael leszármazottai, akárcsak mi
magyarok, kelet és nyugat ütközőpontján éltek. Kánaán, az ígéret föld
je a nyugat felé törő Asszíria, Babilon, valamint a kelet felé terjeszkedő
Egyiptom közé volt beékel ve. Igy lett ez a kis ország az ókor nagyha
talmainak játékszere. Történelme állandó küzdelem volt puszta létéért
és azokért az eszmékért, amelyek megőrizték nemzeti életét a különböző
népek forgatagában. Izrael, rnint katonai hatalom nem jöhetett számí
tásba. Tudománya és művészete sem jelentett különösebb értéket az
ókori kultúrnépekhez viszonyítva. Ami azonban vitathatatlan, ők adták
az emberiségnek a legtisztább isteneszmét, mégpedig az önmagát kinyi
latkoztató Isten jóvoltából. A mózesi törvények az emberi együttélés
alapelveit rögzítik és az emberi erkölcs szívekbe írt törvényeit fogal
mazzák meg. Összetörhették a tízparancsolat kőtábláit, lerombolhatták
Jahve templomát, elvehették a nép szabadságát, de hitét nem tudták
megsemmisíteni. A Babilonba hurcolt király szemét kiszúrhatták, de a
szívekben égő remény fényét ki nem olthatták. A fogságban szenvedő
nép megragadta a büntető isteni kezet és megtisztult hittel, megújult
erkölcsökkel tért vissza hazájába. Éltette őket a remény, hogy Isten va
lóra váltja az atyáiknak tett ígéretet és elküldi a Megváltót. A válasz
tott nép a biblia szerit könyvében őrizte ezeket az ígéreteket és vigasz
taló reményt merített belőle a megpróbáltatások napjaiban.

Az adventi időben ezekre a reménykedő századokra is emlékezünk.



Egyházanyánk szeretettel őrzi az ószövetségi Szentírás könyveit, ame
lyekről a mai szentleckében írja Pál apostol: "amit valaha megírtak,
okulásunkra írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk
reményünk megőrzésére." Voltak idők, például a német fasizmus ide
jén az antiszemitizmus jegyében elvetették az ószövetségi Szentírást,
nem engedélyezték kiadását az állami hatóságok. Az egyház azonban
nem engedett. Mindig vallotta és vallja Pál apostollal, hogy az ószövet
ség vezetőnk volt Krisztushoz. Az akkor kigyúló remények az újszö
vetségben váltak valósággá. Jézus is gyakran hivatkozott a prófétai
jövendölésekre és szomorúan látta a zsidó nép vezetőinek visszautasító
magatartását. S történt mindez azért, mert reményeiket nem a Szent
íráshoz igazították, hanem földízű vágyaikhoz.

Az ószövetségi zsidóságot a Messiásba vetett reménység őrizte meg
a kétségbeeséstől. Joggal elmondhatjuk róluk, hogya reményből éltek.
Nem véletlen, hogy Krisztus elutasítása után szétszóródott Izrael népe
és nem gyűltek össze a közös remény fényessége körül. Ugyanígy a csüg
gedés, a sötéterrlátás éjszakája borul arra az emberiségre, amely elutasít
ja Jézust. Nem véletlen, hogya pesszimizmus szava is akkor került az
emberiség szótárába, mintegy 150 évvel ezelőtt, amikor az emberek el
távolodtak Krisztustól, a világ világosságától. Azóta is sokan vallják
a költővel: "Az emberfaj sátánfogvetemény, nincsen remény, nincsen
remény ..." (Vörösmarty) Nyilvánvaló, hogy Krisztus követője nem
csatlakozhat a reménytelenek, a sötéterrlátók táborához. Miért csügged
nénk, amikor a történelem megtanított minket is arra, hogy a gonosz
ság győzelme mindig ideiglenes. Csak a pokol kapujára illik a dantei
fölirat: "Halandó, ki ide belépsz, hagyj föl minden reménnyel ..." Mi
valljuk, hogya föld nem pokol és mindig van okunk a rernénykedésre.
A Krisztus kezébe kapaszkodó emberiségnek nem kell feltétlen atom
hamuvá változnia.

Nyilvánvaló az is, hogya keresztény remény tárgya nem csupán az
ernber földi boldogulása. A keresztény abban is reménykedik, hogy Is
ten kegyelmével elnyeri az örök életet és mindazt, ami ennek elnyeré
séhez szükséges. Igaz, hogy sokszor elcsüggedünk, hiszen annyi sötétség
leselkedik életünkre. Hamis sugallatok azt próbálják elhitetni velünk,
hogy nem érdemes becsületesnek, erkölcsösnek lennünk. Nincs örök
élet és itt a földön kell megtalálnunk mennyországunkat. Kár küzdened
bűnösnek tartott vágyaid ellen, amelyek azért vannak, hogy kielégítsed
őket. Ismerős, de minden ember életében meg-megismétlődő kísértések
ezek.

Lisieux-i Szent Teréz bájosan mondja el "Lelke történetében", hogy
mennyire szeretett volna szentté lenni. Hiszen a szent élet az igazi ga
rancia örök reményünk valóra válása mellett. De hogyan lehetne ő
szentté, amikor olyan gyenge és tehetetlen? Valóságos homokszem a
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felhőkig nyúló hegyek közőrt. Mit tegyen tehát? Gondolt egy merészet
és éppen a gyengeségére épített. Szinte örült annak, hogy gyenge, mert
ezzel mintegy lehívja a hatalmas Isten kegyelmét. Ö olyan kicsi és
gyenge, hogy Istennek kell oltalmába venni. Reményének másik pillé
rét Isten jóságára építette. Mikor már súlyos betegként társai az udvar
ra vezették, megpillantott egy tyúkanyót, amint kicsinyeit a szárnyai
alá gyűjtötte. Mikor ezt Teréz meglátta, nem tudott tovább menni. Ar
ra kérte társait, vezessék vissza szobájábá. Ott aztán hosszasan kisírta
magát. Jézus példabeszéde jutott eszébe, amelyben a kiscsibéit szárnyai
alá gyűjtő tyúkanyóhoz hasonlította irántunk táplált szeretetét. Ezért
bízta üdvösségét Szent Teréz is Isten irgalmára és hatalmára. Egyik
társának ezt írta egyszer: "Ha tévedésbe ejtettem önöket, amikor a kis
útra, a korlátlan bizalom útjára tanítottam, ne féljenek! Akkor majd
visszajövök az égből és kiigazítorn hibámat. Ha pedig nem jövök, ez
annak a jele lesz, hogy jó úton vannak." Nos, Szent Teréz nem jött
vissza, márcsak azért sem, rnert tanítása összhangban állt a krisztusi
üzenettel.

Befejezésül hadd idézzem egy neves francia író szavait. Charles
Peguy írja: "Bíznunk kell Istenben, ő eléggé bízott bennünk. Előlegez
nünk kell Istennek, ő eleget előlegezett nekünk. A mi kezünkbe, a mi
gyönge kezünkbe tette le örök reményét, a mi múlandó kezünkbe, a
mi bűnös kezünkbe. És mi bűnösök, mi ne tennénk-e gyönge reményün
ket az ő örök kezébe?"

LEGYETEK TÜRELMESEK!

Advent 3. vasárnapja
Jak 5,7-10

Az első keresztényekben nagyon elevenen élt a hivő várakozás Jézus
második eljövetelére. Erőt és vigaszt rnerttettek ebből az ígéretből. Az
üldözések vérzivatarában gyakran fölcsendült ajkukon az ősi imádság:
Maran ata, jöjj el, Urunk Jézus! Am az Úr nem árulta el világvégi
visszatérésének időpontját. Igy akarta rávenni mindenkori követőit
a virrasztásra, az állandó készenlétre és nem utolsósorban a türelemre.

A mai szentleckében rninket is erre biztat Szent Jakab apostol: Le
gyetek türelmesek! Milyen hiánycikk, milyen ritka erény ez napjaink
ban! Gondoljunk csak az orvosi rendelökben. a hivatalokban, a bürok
rácia labirintusában várakozó, türelmetlenkedő önmagunkra. Minde
nütt és mindig várni kell. Várni a vonatra, várni a vendéglőben egy
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megürülő asztalra, várni a kórházi ágyon gyógyulásunkra, várni a las
san érkező örömökre és az oly nehezen távozó fájdalmak múlására.
A sok-sok várakozás közepette nem csoda, ha kifogyunk a türelemből.
És íme, mi történik? Jézusunk ezt a várakozásunkat megtetézi azzal,
hogy ő is várakozásra és türelemre biztat minket. Newman bíboros írja:
"Az ember fiatalsága teljében vagy ha valami nagyot és szépet akar,
azonnal szeretné megvalósítani tervét, de Isten megvárakoztatja." Am
ő jogosan teszi ezt, mivel példát adott és ad nekünk a türelemre. Mi
tagadás, mondjuk mi emberek, Isten türelme szinte elviselhetetlen szá
munkra. Valahányszor szembe találjuk magunkat a gonoszsággal, az
ártatlanok üldözésével, a bűnösök jósorával, midőn megtapasztaljuk
Krisztus követőinek megvetését. föltesszük a kérdést: miért tűri ezt az
Isten? Ezért ismétlem: Isten türelme sokszor elviselhetetlen számunkra.
"Megjár minden kanyargós ösvényt, ami csak a teremtésben lehetséges;
végeérhetetlen tekervényes vonalakat és köröket húz, amelyek látszólag
mindig ugyanarra a pontra vezetnek vissza. Semmit sem rövidít meg.
Időt hagy magának. Pazarolja az időt, időrabló kerülőket tesz, ellenlá
basokat enged fellépni. Úgy tűnik, mintha eltékozolná a legértékeseb
bet. Félig kész rnűveket figyelmetlenül félretesz és rombadőlni hagy.
Művei, világkormányzása, csodái, egyháza, igazsága és kinyilatkozta
tása mindez végtelen messze van attól a világosságtól és megbízható
ságtól, amit mi emberek elvárunk Istentől ..." (Boros László: A köz
tünk élő Isten, 130. l.)

Emberi szemszögből nézve sokszor ilyen érthetetlen számunkra az
Isten útja. Ebből is nyilvánvaló, hogya türelem hitünk próbaköve. EI
kell fogadnunk, hogy "Isten a görbe vonalakon is egyenesen ír." Meg
kell látnunk azokat a tényeket is, amelyek értelmessé teszik hitünket
és indokolttá türelmünket. Gondoljunk például arra, hogya földműves
ember türelmes várakozása a jó termésre mennyire megalapozott. Hi
szen megszántotta a földet és elvetette benne a különféle magvakat. És
amint a föld az elmúlt évben meghozta termését, az idén is meghoz
hatja. Ezért várakozik türelmesen. A keresztény is abba a ténybe veti
el reményének és türelmének magvait, hogy Jézus egyszer már eljött
a földre és elhintette lelkünkben ígéreteit. Ezek közül igen sok már
eddig is megvalósult és ez megalapozza azt a hitet, hogy türelemmel
várakozzunk második eljövetelére. Addig is, türelmes várakozásunk
jutalmául megajándékoz minket rejtett jelenlétével. Itt lakik közöttünk
az oltáron, eljön igéjében, szentségeiben. Aztán életünk különböző hely
zeteiben megérezteti velünk boldogító jelenlétét ...

Istennek ez a csodálatos türelme kell, hogy minket is megfertőzzön. és
megnyilatkozzék az emberek iránti magatartásunkban. Nyugodtan állít
hatjuk: az emberi együttélés a családokban, a társadalomban, munka
helyen, sőt nemzetek között elképzelhetetlen türelem nélkül. Igaz, van-
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nak olyan jelenségei életünknek, amelyek iránt nem lehetünk elnézőek
és türelmesek. Nem szabadna tűrnünk a bűn, a gonoszság, a zsarnok
ság, az erőszak érvényesülését. Nem lehetünk türelmesek az emberi jo
gok megtiprásával szemben és valami szent türelmetlenséggel kellene
gyomlálgatnunk mindazt a sok bűnt,ami megkeseríti az emberiség éle
tét. Ezt a munkát természetesen önmagunkban kell kezdenünk.

Történt egy hideg téli napon, hogy a Niagara folyó egyik jégtábláján
állati tetemet sodort a víz. Megpillantotta ezt egy sas és leereszkedett
a pompás zsákmányra. Jóízűen lakmározott és egyáltalán nem zavarta
az egyre közelebbről hallatszó vízesés zúgása. Miért félne, amikor
szárnyai vannak? Mikor aztán már egészen közel ért asziklafalhoz,
ahonnan a víz meredeken zuhan a rnélybe, kiterjesztette hatalmas szár
nyait, hogy elrepüljön. Am hiába tette ezt, karmai odafagytak a zsák
mányhoz, a jégtáblához. Sorsa megpecsételődött.

Miért mondtam el ezt a történetet? Mert sokszor mi is túlságosan el
nézők, türelmesek vagyunk önmagunkkal szemben. Ragaszkodunk bű
nös szokásainkhoz és szinte visszaélünk Isten türelmével. Senki sem
követelheti, hogya jobb latorhoz hasonlóan az utolsó pillanatban jus
son osztályrészül a megtérés kegyelme. Ha Isten türelmes is velünk
szemben, mi ne legyünk türelmesek! N e felejtsük el, hogy szárnyunk
van, a hit és szeretet szárnya és Isten a magasságokba hív minket. Ne
a bűneink iránti türelemben éljünk, hanem a türelmet adó szent élet
tel készüliünk Jézus érkezésére.

KARACSONYI LEVÉL

Advent 4. vasárnapja
Róm 1,1-7

Olyan a mai szentmisében felolvasott szentlecke, mint egy karácso
nyi levél. Pál apostol írta és küldte követségben a római híveknek. Be
mutatkozik benne, rnint Jézus Krisztus apostola. Tanúságot tesz hité
ről, amit jómaga is ingyen akar osztogatni.

Tévedés lenne azt gondolnunk, hogy ez a levél kizárólag a római hí
veknek szólt. A benne foglaltakat mindnyájan aláírhatnók és sajátma
gunknak is címezhetnők. Olyan friss, olyan eleven, mint az a képeslap,
amit ezekben a napokban hoz címünkre a postás. Ezért is érdemes el
gondolkoznunk üzenetén.

Nem egyszer megtörtént már veled és velem, hogya karácsonyi üd
vözlőlap aláírásából nem tudtuk megállapítani küldőjének személyér,
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Pál apostol ezt elkerülendő, annak rendje és rnódja szerint bemutatko
zik. S vajon mit mond ő, a nemzetek apostola, akinek híre, jóhíre még
levele előtt eljutott Rómába? Mit mond magáról? Talán bizony azt,
hogy elvégezte a jeruzsálemi rabbiiskolát és tudós ismerője az ószö
vetségi törvényeknek, a bibliának? Vajon azt írja meg, hogy milyen
apostoli munka áll már mögötte? Nem, nem ezt teszi. Csak ennyit ír:
Jézus Krisztus szolgája. Abban a pogány világban vallja ezt, amelyben
n szolga másodrendű embernek számított. Igazán csak Izraelben értet
ték mily kitüntetés Jahve szolgájának lenni. Mindezt nem érthették
meg a pogányok, akik a bűnös szenvedélyek és a bálványimádás szol
gaságában sínylődtek. Természetesen Pál apostol már akkor is Isten
szolgálatot látott buzgólkodásában, midőn kezdetben Jézus ellen for
dult. Am a damaszkuszi látomás után rnegtudta, hogy Jézus az Úr,
akit Isten hatalmas Fiául rendelt. Ezért és ettől kezdve lett ő is Jézus
Krisztus szolgája. Ez a szolgálat arra ösztönözte, hogy kitörjön az egy
népre korlátozott vallási szemléletből és minden nép adósának vallja
magát. Az evangélium mindenkihez szól, Krisztus világosságát nem
szabad véka alá rejteni. Nem szabhatunk neki határokat, Isten ölelő
karjában elfér az egész világ.

Ezért Pál apostol nem rnulasztja el, hogy ezt a hitét néhány tömör
mondatban közölje olvasóival. Elsősorban a Rómában élő zsidókra
gondolva hangsúlyozza, hogy Jézus érkezését előre hirdették a prófé
ták. Jézus tehát nem jelent és a jövőt világítja meg, hanem a múltról
is fölemc1i a fátylat. Emlékezte a világtörténelem nagy adventjére,
amelyben minden Jézus jövetelére várakozott. "Azok a csodálatos idők,
írja Teilhard atya a neves paptudós, amelyek megelőzik Jézus történeti
megjelenését, nem üresek; belőlük sem hiányzik Krisztus, őket is hatal
mas befolyása járja át. Fogantatását készítik elő a kavargó kozmikus
tömegek, s ennek érdekében rendeződnek a bioszféra első életárjai.
Születésének előkészítése miatt gyorsul meg az ösztön fejlődése s a föl
dön érte feslik ki a gondolat virága. Balgatag módra ne türelmetlenked
jünk amiatt, hogy időtlen időkig kellett várnunk a Messiás eljövete
lére. Hogy Jessze törzse kihajthasson s az Emberiség kivirágozhasson,
ahhoz sok minden kellett; az ősember gigászi és névtelen küszködése,
Egyiptom hosszan érlelődő szépsége, Izrael nyugtalan várakozása, a ke
leti misztikák lassan fölszálló illata, a görögök agyonfinomult bölcses
sége. Valamennyi előkészület kozrnikusan, biológiailag volt szükséges,
hogy Krisztus az emberiség színpadára léphessen. S mindezt a munkát
az ő lelkének aktív és teremtő hajnala serkentette, mert ez az emberi
lélek volt arra kiválasztva, hogy új élettel járja át a mindenséget. Ami
kor Krisztus megjelent Mária karján, akkor az egész világot kezdte
fölfelé emelni."

Erre a világot emelő apostoli munkára kapott meghívást rninden



keresztény. Szeretném ezt a szót aláhúzni, hogy meghívás. Tévedés len
ne ugyanis azt gondolnunk, hogy saját érdemeinkért, saját akaratunk
ból lettünk keresztények. Valójában a mennyei Atya vonzott minket
és Fia által hívott meg az életszentségre. Talán megfigyeltétek, hogy
szárnos templomban láthatjuk az úgynevezett missziós kereszteket. Erre
írták föl a missziós lelkigyakorlatok évszámát. Alatta pedig ez a fel
irat látható: Mentsd meg a lelkedet! Meg kell mondanom, hogy ez a
felszólítás nem egészen helyes. Inkább így kellene megfogalmazni:
Uram, mentsd meg a lelkemet! Mert senki sem mentheti, üdvözítheti
magát. Nem az ember keresi és találja meg a kegyelem forrását, ha
nem Isten jön utánunk és ő jelöli ki számunkra a találkozás helyét.

Kérdezhetné valaki: mi hasznunk van ebből a találkozásból ? Mit
jelent az egyes ember és az egész emberiség számára jézus üzenete?
Miért van mélységes értelme minden apostoli tevékenységnek? Válasz
ként idézem Simon de Beauvoir egyik regényének párbeszédét. A kis
fiú megkérdezi édesanyjától: miért vagyok én a világon? Az anya, aki
cIvesztette hitét, hamarjában így válaszol: apukád és én nagyon szo
morúak lennénk, ha te nem lennél. A gyermek tovább kérdez: és mi
lenne, ha ti sem élnétek? Az emberek azért vannak a világon, feleli
az anya, hogy boldogítsák egymást. Hát azok az emberek, akik nem
boldogok, miért élnek? - kérdezi a fiúcska. Hogy segítsenek másokat
boldogulni ... Nos, az Úr jézus azért jött a földre, hogy megtanítson
minket az élet értelmére, hogy boldogítson, üdvözítsen minden embert.
Születése által mindenben hasonló lett hozzánk. Föltámadásával meg
mutatta a nekünk készített dicsőséget, örök sorsában való boldogító
részesedésünket.

AZ EMBERARCÚ ISTEN

Éjféli misére
Tit 2,11-14

Az éjféli szentmise, amelyre ezen a szent éjszakán összegyűltünk,
megfelezi az éjszakát. Arra a kérdésre, hogy ezt miféle hatalom teszi,
a mai szentmise örömhíre válaszol: Fiú született nekünk ... Minden
gyermeket várnak és mégis váratlanul érkezik. Nem számít, hogy éjjel
van vagy nappal, ha eljön órája, készen kell állnunk fogadására. Min
den gyermek születése diadalmas fellobbanása egy új életnek. A mai
éjszakát jézus születése felezi meg és születése fényével két részre osztja



az emberiséget. Krisztus előtti és Krisztus utáni történetre, Krisztussal
tartó és Krisztus nélkül élő emberiségre.

A vallástörténet tanúsága szerint az ősembertől napjainkig az egyre
izmosodó emberi értelem kereste és keresi az Istent. Kereste a nagy
Ajándékozót, a lét sok ezer ajándékának bőkezű osztogatóját. Kere
sünk valakit, aki nem az ajándékok kegyelemkenyerén él, hanem a lét
egyetlen, igazi birtokosa. Ez az ősi törekvés szólal meg a zsoltáros
imájában is: Uram, mutasd meg arcodat! Szeretnénk meglátni a nagy
Ismeretlent, akit az emberi képzet olykor kegyetlen vonásokkal pró
bált ábrázolni. Buddháról olvasom, hogy gyakran fölkeresték tanít
ványai és arra kérték: beszéljen nekik Istenről. Ö ilyenkor szájára il
lesztette ujját és mélyen hallgatott. Ezzel akarta kifejezni, hogy Isten
megközelíthetetlen világosságban lakozik. A máslétűség titkos fátyla ta
karja el előlünk. De mi történt karácsony éjszakáján? Egy hatalmas
fénykitörése az isteni szeretetnek, amely során Isten teljesítette kéré
sünket és megmutatta arcát. Mózesnek a lángoló csipkebokorban rnon
dotta el, hogy egy velünk törődő Isten virraszt életünk fölött. A Sínai
hegyen villámok, mennydörgés közepette, felhők mögül adta paran
csait. De íme, itt van Betlehem, a jászolos istálló, ahol egy bájos gyer
mekarccal néz reánk. Itt nem kell eltakarnunk arcunkat, nem kell fé
lelemtől reszketnünk, itt az Istennek gyermekarca van. Hívja a pászto
rokat és hív minket is: jöjjetek, nézzétek, imádjátok a gyermekarcú
Istent!

Hitünknek ezt az igazságát szeretném szemlélteni egy szomorú tör
ténettel. Elmondója ezt a cimet adta neki: Az ostrowieci Madonna. A
második világháború alatt történt egy lengyelországi faluban. A néme
tek összegyűjtötték a zsidókat és átkutatták üresen hagyott házaikat.
Az egyik konyhában legnagyobb meglepetésükre a búbos kemence szal
májából előmászik egy ott elrejtett kétéves kisfiú. Már fogja is az egyik
katona és viszi a ház mögé. Am váratlanul odarohan hozzá egy fiatal
asszony, kitépi a gyermeket kezéből és a fehér fal mellé hátrálva ezt
kiabálja: ne bántsátok, hiszen ez a kis jézus, ez a kis jézus ... ! A ka
tonák megrendülve nézik a jelenetet, a "Madonnát gyermekével ..."
A történet szomorú időket idéz, de egyben a karácsonyi örömhírre is
emlékeztet. Nevezetesen arra, hogy jézus születése óta, az emberarcú,
a gyermekarcú Isten megjelenése óta minden ember testvér, egy közös
Atyának gyermeke. Minden idők Heródesei, akik embert ölnek, jézus
ra emelnek gyilkos kezet. Az emberarcú Isten arra kötelez minket, hogy
hozzá hasonulva, istenarcú lényekké nemesedjünk. Minden jó szülő
örül gyermeke születésének. Akkor is, ha arra gondol, hogy gyermeke
nem neki született. jézusról azonban tudjuk, hogy ő nekünk születert.
Értünk, a mi üdvösségünkért jött a földre. Minden ember magának
születik. Az édesanya sem kezelheti úgy a gyermekét, mint saját tulaj-



donát. Minden ember magának születik és nem azért, hogy kegyetlen
zsarnokok, diktátorok szolgaságba alázzák. Minden ember magának
születik és nem azért, hogya gépek rabszolgája, a hatalmasok kizsák
mányoltja legyen. Minden ember magának születik és nem háborús
kalandorok ágyútöltelékének. Csak egy gyermekről tudunk, aki Isten
akaratából nekünk született. Jézus ez, az emberarcú Isten. Vajon miért
tette ezt? Hogy mi emberek is újjászülessünk és méltó testvérei le
gyünk. Ezért a karácsony akkor igazán karácsony, ha nemcsak Jézus
születésnapja, hanem a miénk is. Azzal a hittel kell odaállnunk a bet
lehemi jászol elé, hogy Isten belőlünk is új, istenarcú lényt tud alakí
tani. Meg akarja felezni a mi életünket is!

Valaki fájón megjegyezte: "A legtöbb ember azért ünnepli a kará
csonyt, mert mások is ezt teszik." (Kurt Tucholsky) Nos, mi ne tartoz
zunk az így ünneplők szürke seregébe! Jézus nemcsak ezt az éjszakát,
de a szívünket is meg akarja felezni. A gyermekarcú, az emberarcú
Isten azért született nekünk, hogy az ő reményével és szeretetével dol
gozzunk egy - Isten dicsőségét és ember békességét megvalósító világ el
jöveteléért.

A FELEJTHETETLEN SZERETET

Karácsony ünnepére
Tit 3,4-7

Élt egyszer egy hatalmas király, aki hadaival idegen országba tört,
falvakat, városokat égetett föl és lakosait fogságba hurcolta. Haditet
teit sziklába vésette és amikor közeledni érezte halálát, hatalmas sír
emléket építtetett magának. Holttestét bebalzsamozták drága kenő
csökkel, hogy megkíméljék az enyészettől. Am a neve mégsem maradt
fönn és senki arca nem ragyog fel, szíve meg nem dobban, ha emleget
ni hallja. Aztán eljön majd a nap, amikor a vihar és a szél a síremlék
utolsó kövét is elmossa és úgy belepi a sivatag pora, mintha sohasem
élt volna ...

De élt egyszer egy másik király is. Ennek nem voltak katonái, nem
ontott vért, nem gyújtott fel házakat és nem ejtett foglyokat. A nevét
sem vésette kősziklába, hanem az emberi szívekbe. Kézenfogta a bűnö
söket, szelíden megsimogatta a betegek homlokát és a könyörület szent
fényével bevilágította a szegények, nyomorgók éjszakáját. Nem épített
magának síremléket, de a nagy városokban és az egyszerű falvakban
házat, templomot emelnek emlékére. Reá emlékeztetnek a csengő-bongó
harangok és ma az egész világ az ő születésnapját ünnepli. Mert a sze-
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retet hatalma örök, nagyobb a világ minden hadilármájánál . .. (W.
Förster)

Ezért a mai ünnepen minden keresztény Jézus jászola elé térdel és
emlékezik. Emlékezünk a csendes éjre, amikor a Szűzanya ölén eljött
közénk az emberarcú Isten. Ezt a napot, Jézus születésnapját nem lehet
elfelejteni! Vagy talán elfelejtik-e a férfiak azt a napot és órát, amikor
választottuk iránt először lobbant fel a szerelem tüze? Vajon elfelejtik-e
az asszonyok esküvőjük napját vagy azt a kínos, de boldog órát, amikor
gyermeket hoztak a világra? EI lehet-e felejteni azt a gyászos órát,
amikor szemfödő borult édesanyánk, hitvestársunk vagy gyermekünk
holttestére? Vajon meg lehet-e feledkeznünk a szeretetről? És vajon el
lehet felejtenünk azt a napot, amikor az Isten fia eljött a földre, hogy
fülünkbe kiáltsa: ember, szeretlek téged!? Nem, ezt a napot, Jézus szü
letésnapját nem szabad elfelejtenünk! Örök a karácsony, amint örök
az emberszív szeretetéhsége. Örök a karácsony, mert nyugtalan szívünk
csak itt talál békét, amely a megnyílt egekből harmatoz reánk. Örök
a karácsony, mert ez Jézus ünnepe, azé a Jézusé, aki fölött nincs hatal
ma az időnek.

A mai napon ezt imádkozzuk a szent zsolozsmában: Ma mézzel
folyók lettek az egek ... Igen, megnyílt az ég, az imádsággal annyiszor
megostromlott ég és elküldte Megváltónkat. Igaz, csendesen jött, szinte
észrevétlenül. Fogadására nem rendeztek ünnepi felvonulást. Csak az
ég angyalai és a mezők pásztorai köszöntötték. Isten szereti az egy
szerűséget, nem igényel cifra rongyokat. Ezen a napon sem kér tőlünk
semmit. Ö azért jött, hogy adjon. Ez a szeretet nyelve, a szeretet stí
lusa. A mai éjszakán Isten a legdrágábbat adta nekünk, egyszülött
Fiát. Vajon miért tette ezt? A válasz egyszerű és egyértelmű: szeretet
ből. Mert mindent, de mindent meg lehet csinálni szeretetből. A szeretet
építi fel verejtékes munkával a családi otthonokat. A szeretet izmosítja
munkás karunkat, testi és szellemi erőinket. A szeretet világító, útmutató
Iényesség életünk homlokán. Mi emberek valamennyien a szeretetből
élünk, illetve csak akkor élünk igazán, ha ennek tüzénél melegszünk.
Életünknek akkor lesz igazán értelme, ha ezt a fényességet és meleget
továbbadj uk az embereknek. Valahogy úgy, mint a jó anyák, akik éppen
ezért örökre szépek. Egyszer majd mindannyian odaállunk Krisztus
ítélő tekintete elé. Talán egy kicsit restellkedve és szégyenkezve, mert
:J földön semmi nagy dolgot nem csináltunk. Nem alkottunk remek
műveket, nem hagytunk magunk után ércnél maradandóbb alkotáso
kat. Nem uralkodtunk milliók felett, csak itt éltünk és végeztük minden
napi, sokszor nagyon is egyhangú munkánkat. Nem keltettünk feltűnést
és olyan kevesen tudták, hogy élünk. De Jézus ránk tekint és magához
ölel. Csak annyit mond: Fiam, leányom, nem éltél hiába, hiszen szeret
tél. Lehet-e hitvány, értéktelen egy olyan élet, amely a szeretet tüzét



ápolgatta ? N em, sohasem! Hiszen szeretetből mindent meg lehet csi
nálni! Elszenvedni a vajúdások éjszakáját, virrasztani álmatlan éjsza
kákon és vállalni a sebeket, a töviseket. Mindent, de mindent meg lehet
csinálni szeretetből. Otthagyni a mennyei dicsőséget, kicsi gyermekké
alázódni, beérni egy rongyos istállóval, az állatok leheletéből született
meleggel. Mert szeretetből mindent meg lehet csinálni I

Karácsonykor minden ember szívét elfogja valami ajándékozási láz,
mindenki adni akar. Vajon rnit hozott, mit ajándékozott nekünk Jézus?
A betlehemi angyalok erre is válaszolnak. Az emberiség legdrágább
kincséről, a békéről énekelnek. Am arra is figyelmeztetnek, hogy ezért
nekünk is kell tennünk valamit. Nagy szeretettel és jóakarattal szembe
kell szállnunk minden háború oká val : a bűnnel. Méltán írja Jakab
apostol: "Honnan vannak a háborúk és versengések köztetek? Nemde
a ti rossz hajlamaitoktól és szenvedélyeitektől ?!" A békéért az harcol
igazán, aki igyekszik megtörni a bűn hatalmát saját és felebarátai szí
vében. Az Úr Jézus azoknak adja békéjét, akik vállalják ezt a szent
küzdelmet. Ki kell emelni az embert a bűnös szenvedélyek rabságából.
Kevesebb bűn és több szeretet, ez a mi békeprogramunk. A háborút
csak az Isten törvényeit tiszteletben tartó emberiség győzheti le.

A második világháború alatt történt. Az ellenséges csapatok egy
falucska határában harcoltak. A két tűzvonal között egy parasztház
állott. Az egyik nap kinyílik a ház ajtaja, kilép rajta egy kisfiú. Mit
sem törődve a lövöldözéssel, a felnőttek balga háborújával, elindul szo
kásos útján a mezőre. A szembenálló katonák észreveszik és egyszerre
elhallgatnak a fegyverek. Nem is történik több lövés mindaddig, amíg
~ kisfiút biztonságba nem helyezik ... A mai ünnepen szintén egy kis
fiú lill az egymással versengő, vetélkedő, de béke után sóvárgó emberi
ség közé. A kis Jézus rámosolyog az atombombáikkal büszkélkedő had
ügyminiszterekre, a katonai erejüket fitogtató szuperhatalmakra. Kicsi
kezével befogja ágyúikat és arra biztat: dobjátok el ezt a drága ócska
vasat! Lássátok be végre valahára, hogy én vagyok az igazi béke feje
delme.

A TANÚSAGTÉTEL ÖRÖME

Szent István első vértanú
ApCsel 6,8-10; 7,54-59

Karácsony ünnepén mindig szívesen hallgatjuk a pásztoroknak és a
nekünk szóló angyali üzenetet: Nagy örömet hirdetek nektek és az egész
népnek, ma született az Üdvözítő, Dávid városában. Ki csodálkozna



azon, hogy egy gyermek születését örömhírnek nevezzük?! Am a mai
ünnepen megcsóváljuk fejünket, mert egyházunk egy halálhírt öltöztet
az örömhír köntösébe. Szent István első vértanú ünnepén arra biztat,
hogy Jézus születése után István halálának örvendezzünk.

Itt valami nincsen rendjén, gondoljuk magunkban. Hogy lehet evan
géliumnak, azaz örömhírnek nevezn ünk egy fiatal, tehetséges, szép jövő
elé néző ember halálát? Emberi szemmel nézve nem más ez, mint egy
nagyra hivatott élet tragikus összeomlása. Ha azonban a hit szemével
vizsgáljuk István vértanúságát, egészen más meggyőződésre jutunk. Be
látjuk, be kell látnunk, hogy élete tragikusnak látszó befejezése valódi
örömünnepe, örömhíre egyházunknak. Vajon miért?

Tévedés lenne azt gondolnunk, hogy István diakónus halála ellen
ségei győzelmét jelentette. Vajon ki ismeri azok nevét, akik elvakult
gyűlölettel követ dobtak a bátor igehirdetőre? Van-e valaki a világon,
aki helyeselné magatartásukat? Vajon győzelem-e megölni valakit, aki
a szellem, az igazság fegyverével hadakozik? Am Szent István neve
bíborszálként szövődik az egyház történelmébe. Olyan hőst tisztelünk
benne, aki bátran élt és halt meggyőződéséért.Talán akkor is akadtak
néhányan, akik fölvetették a kérdést: vajon okosan cselekedett-e István,
amikor olyan keményen kimondotta véleményét. Nem lett volna-e jobb
hallgatnia? Mit használt halálával az egyháznak? Mennyi szép prédi
kációt tarthatott volna még, ki tudja hány évig hirdethette volna az
evangéliumot? Nem hiszem, hogy ilyen gondolat beférkőzött István
diakónus fejébe. És nekünk örülnünk kell ezért! Örülnünk, mert benne
olyan keresztényt tisztelünk, aki Jézus kívánsága szerint, megvallja Ot
az emberek előtt. Mily kevés van ebből és milyen sok a megalkuvásból,
elvek, eszmék föladásából, az evangélium elhallgatásából vagy elárulá
sából ! Jean Cocteau írja: "Az embernek legyen kemény a feje és puha
a szíve! Sajnos sokaknál ellenkező a helyzet. Az agya lágy és a szíve
kemény." István diakónus keményfejű ember és akkor is kimondja az
igazságát, ha megkövezik érte. Sohasem olyan szép és hódító az igazság,
mint mikor a vér bíborába öltözködik. Nem az igazságért vállalt halál
az értelmetlen, hanem az igazságot eláruló élet. Méltán jegyzi meg egy
neves bölcselőnk: "Azon a napon, amelyen az egyház az igazság kárára
előnyben részesítené a hasznosságot, á pokol kapui erőt vennének
rajta." (Maritain)

Az egyik külföldi egyetemen tortent, midőn a lépcsőházban lefelé
mentek a diákok. Egyikük belenyúlt a zsebébe és zsebkendőjével ki
rántott egy rózsafüzért. Társai észrevették és gúnyolni kezdték. Erre
ő így védekezett: maradi, ostoba anyám tehette a zsebembe, én nem
tudtam róla. Erre egy komoly diák elővette rózsafüzérét és így szólt
gyáva társához: te gerinctelen fickó vagy, de édesanyád minden tiszte
letetmegérdemel. íme, itt az én rózsafüzérem és ha valakinek kifogása



van ellene, jelentkezzék! Társai erre elhallgattak, sőt megtapsolták hit
valló társukat.

A másik örömhíre mai ünnepünknek István győzelmes szeretete.
A gyilkos kőzáporra nem gyűlölettel, hanem megbocsátó szeretettel,
imádsággal válaszol. Ez talán még nagyobb hőstett, mint az igazság
rnelletti tanúságtétel. Kitörni az ösztönös bosszú gyilkos szorításából
és szívet adni azoknak, akik kővel dobálnak. Hát nem igazi örömhír
ez? Nem az evangélium diadala? Azt hiszem, erre a kérdésre mindnyá
jan igennel válaszolunk.

Ketteler német püspök az elmúlt században az elsők között ismerte
fel a munkások hátrányos helyzetét. Mindent elkövetett, hogy harcoljon
kizsákmányolásuk ellen. Nem csoda, ha bőven akadtak ellenségei.
Egyszer éppen a székesegyház felé tartott és szembe jött vele egy kisfiú.
Úgy tett, mintha kezet akarna fogni a püspökkel. Mikor az feléje nyúj
totta kezét, a gyerek beleköpött. Ketteler püspök azonban megőrizte
nyugalmát. Megkérdezte a fiútól: mennyit fizettek neked ezért, hogy
ezt megtegyed? Két pfenniget, hangzott a válasz. Nesze, én adok tízet,
de máskor ne tégy ilyesmit!

Sajnos az árulókat mindig jól megfizetik. Mégis örömhírnek kell
nevezn ünk az elárultak tanúságtételét. Mindig nagyobb dicsőség erő
szakot szenvedni, mint erőszakot gyakorolni. Súlyosan tévedtek rnind
azok, akik az evangéliumot vagy bármely más eszmét erőszakkal akar
ták terjeszteni. Az evangélium nem szorul a fegyverek védelmére.
Az igazi békét az erőszakmentesség, a megbocsátás, a bátor hitvallás
és az érte vállalt áldozatok útján lehet megteremteni !

A CSALADI TŰZHELY

Szent Család ünnepe
Kol 3,12-21

Valahol a Keleti-tenger partján történt. Egy bátor asszonyról van szó,
akinek férje társaival együtt halászni indult. így történt ez majdnem
mindennap. Ma azonban nagyon hosszú ideig maradtak távol. Vajon
mi lehet az oka? A feleség egyre növekvő aggodalomrnal gondol férjére.
A tenger meglehetősen viharos képet rnutat és egyre nő az elemek dü
höngése. Az asszonya partra siet és onnan néz a hullámzó vízre.
Lassan beesteledik és a vihar csak nem akar szűnni. Néha mintha látná
is a hullámokkal küszködő halászcsónakot. Vajon hogyan segíthetne?
Egyszer csak mintha ezt súgná egy hang aggódó szívében: fényt, vilá-
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gosságot, mert másként elveszünk! Fölismeri ezt a feleség, de hát mit
tegyen? Nem sokáig habozik, hanem elsiet és felgyújtja házukat, amely
ben oly sok boldog évet töltöttek. H-add vesszen a ház, csak férje életét
megmenthesse! A fából épült házikó lángra lobban és beragyogja a há
borgó tengert. Észreveszik ezt a halászok, megtalálják a helyes irányt
és szerencsésen partot érnek.

A mai vasárnapon egyházunk is a bátor asszony példáját követi.
Elénk állít egy házikót, egy szeretet tüzében égő családot, Jézus, Mária
és József szent családját. Feléje irányítja a korunk viharos tengerén
vergődő családok figyelmét, hogy példakép, utat rnutató világosság
legyen számunkra. Napjainkban világszerte sokat foglalkoznak a há
zasság úgynevezett válságával. Keresik a családok széthullásának okait
és az ezt megelőző gyógymódokat. Nagyon hosszadalmas lenne fölsorolni
azokat a külső és belső körülményeket, amelyek válságba sodorták a há
zasságot, az emberi együttélés alapformáját. Hivatkozhatnánk a roppant
mére tű ipari forradalomra, a gazdasági és társadalmi viszonyok vál
tozására. Arra a tényre, hogya termelőmunka,az egyre növekvő igények
már kora reggel széttépik a családot és kevés idő jut a szerető együtt
létre. Ehhez járul az a közszellern, ami kipusztítja a lelkekből azokat
az erkölcsi eszméket, amelyek biztosíthatnák a házasság tartósságát.
Igy aztán a házasság sokak szemében untomiglan-untodiglan tartó kap
csolattá silányul, lelki kapcsolatot nélkülöző élvezetközösséggé. Ezen
a szomorú tényen még az sem változtat, ha a fiatalok egyházi házasságot
is kötnek. Igen sokan ezt csak szokásból, a külsőség kedvéért vagy
szüleik unszolására teszik. Természetesen olyanok is akadnak, akik
mint "haladó" fiatalok kijelentik: nekünk nincs szükségünk a pap ál
dására. Enélkül is boldogok leszünk. Nos, ebben az állításban van is
némi igazság. Ki merné állítani, hogya templomi esküvő puszta ténye
garancia a házasság sikere mellett? A házasságkötést azért is elézi meg
a kötelező jegyesoktatás, hogya fiatalok tisztában legyenek az egyházi
esküvő jelentőségével. Nem a villanyfény és a szőnyeg, nem az oltár
előtt elrebegett szavak biztosítják a házasság sikerét, hanem az ígéretek
tettekké váltása. Amint a házasság szentségének létrejötte az ifjú pár
nyilatkozatától függ, éppen úgy a házasság későbbi sikere is rajtuk
múlik. Isten csak akkor adja, adhatja segítségét, ha az O szándéka
szerint élik házasságukat.

A közelmúltban történt, hogy hittanóra előtt két tanítványom csúnyán
összeveszett. Megdöbbenve hallottam, hogy az egyik milyen trágár sza
vakkal szidta a társát. Mikor ezt szemére vetettem, ezt válaszolta:
ilyeneket mondanak szüleim is, amikor veszekszenek. Ez is igazolja azt
az igazságot, hogya szülő jó vagy rossz példája milyen döntő befolyást
gyakorol gyermekeik magatartására. Igaz, hogya közmondás szerint:
Nincsen kanál csörgés nélkül, ám az igazi szerétet nem engedi elmérge-



sedni ezeket az összekülönbözéseket. A szülők gyakori veszekedése
megmérgezi a család életét. Hadd mondjak el ezzel kapcsolatban egy
bájos történetet.

Szeretetben él az egyik család. Apuka szereti anyukát, anyuka sze
reti apukát és mindketten szeretik kislányukat, Évikét. Természetesen
Évike sem angyal és nem viselkedik mindig illedelmesen. Engedetlen,
durcás, rendetlen, felesel. Ilyenkor természetesen nem marad el a meg
érdemelt büntetés. Ell! legtöbbször azt jelenti, hogy bezárják a fürdő
szobába vagy a pincébe. Ha aztán ott kisírta magát és javulást ígér, ki
engedik. Egy puszi anyukának, egy puszi apukának és szent a béke.
Történt az egyik nap, hogy fölborult a családi béke. Most azonban
nem Évike volt a hibás. Apuka később jött haza, mivel meglátogatta
egyik barátját. Anyuka ezért rnegszidta. Ezzel be nem érve, másnap
a reggelinél folytatta a veszekedést. Szó szót követett. Anyuka sírt,
apuka kiabált és öklével az asztalt verte. Évike megpróbálta őket ki
békíteni, de ezt a választ kapta; ne avatkozz a felnőttek dolgába! Mi
közben a szülők haragos hallgatásba burkolóztak, Évikének mentő ötle
te támadt. Megfigyelte, hogy mind a fürdőszoba, mind a pince ajtajában
benne van a kulcs. Ezért így szólt anyukájához : anyuka, tessék gyorsan
lejönni a pincébe! Anyuka azt gondolta, hogya cica valami kárt csinált
és kislányával együtt a pincéhez sietetett. Mikor átlépett ajtaján, Évike
gyorsan becsapta és rázárta az ajtót. Majd apukához sietett és arra kér
te: jöjjön gyorsan a fürdőszobába ! Ö is azt hitte, hogy talán valami
baj van a vízcsappal és bement. Évike pedig rázárta az ajtót. Döröm
bölhettek, kiabálhattak, Évike ezt válaszolta: csak akkor nyitom ki az
ajtót, ha kibékültök egymással és nem veszekedtek többé. így aztán
a szülők kénytelenek voltak engedelmeskedni, Évike előtt megölelni
és megcsókolni egymást kibékülésük bizonyítására.

Kedves történet, de komoly figyelmeztetés minden szülő számára.
Jó vagy rossz példájuk döntő hatással van gyermekeik életére. Akkor
adnak legtöbbet nekik, ha előttük élik a szeretet életét. így lesz a csa
ládi élet olyan paradicsomkert, amely biztosítja a felnövekvő nemzedék
harmonikus, boldog életét.



AZ UTOLSO NAP

Szilveszterre

Az utolsó nap. Mennyi mindent jelenthet számunkra az év utolsó
napja. Boldogságot és szomorúságot. Végre eljöttél, hála Isten, hogy
elmész. De kár, hogy eljöttél, de kár, hogy elmész. Milyen jó az utolsó
nap a szenvedésből. Utolsó nap a börtönben, utolsó nap a fogságban.
Utolsó nap a kórházban vagy a betegágyon. Utolsó nap a fájdalmak
poklában. Az ilyen utolsó napot sohasem sajnáljuk. Am sok utolsó
napot megsiratunk. Utolsó nap a boldog életből. Utolsó nap a szerelern,
a boldogság kertjében. Utolsó nap a szeretet karjában. Utolsó nap az
örömök és szépségek tündérkertjében ... Itt és így áll előttünk az utolsó
nap és kérdően néz a szemünkbe. Milyen ruhába öltöztessük, hogyan
búcsúztassuk ? Szerető öleléssel vagy haragosan eltaszítva? Legtöbbször
mind a kettővel, vegyes érzésekkel és gondolatokkal.

Kedves utolsó napja az esztendőnek I Igaz, meg vannak számlálva
perceid, de ülj most mellém és hallgasd meg vallomásomat. Ne csak
az enyémet, de mindnyájunkét. Nem tagadom, bőséged kosarából sok
ajándékkal kedveskedtél. Aranybetűs meghívókat küldtél az öröm ün
nepeire. Karomra fektetted a szereter virágcsokrát. Esküvői oltár elé
állítottál, hogy tanúja legyek azok boldogságának, akik hisznek a sze
retetben. Az új élet fakadása, gyermekek kacagása, mint megannyi ör
vendező zsoltár áradtak szívembe. Mennyi anyagi és szellemi kinccsel
gazdagodtam. Szép eredmények, sikerek babérja hullott homlokomra.
Megőrizted'családunk békességét. Új embereket, barátokat szereztem,
akik gazdagítóan simultak életembe. Szép terveim közül nem egy be
futott a célul kiszemelt kikötőbe. Kedves utolsó nap éppen ezért fájó
szívvel búcsúzom tőled. Megszorítom kihűlő kezedet, köszönöm, kő
szönöm ...

Hallgass már, szólal meg mögöttem egy ingerült hang. Nekem is
számolnivalóm van az utolsó nappal. Szegényke ijedten menekülne,
de marcona szomszédom megragadja és maradásra kényszeríti. Leveszi
fekete köntösét és az utolsó napra teríti. Mert számára gyászt, szornorú
ságot, szenvedést hozott az elmúlt esztendő. A tiéd, neked adom, vidd
magaddal! Itt a halottas ágy, a koporsó, a sírgödör, a könnyek gyöngy
szeme. Mennyi csalódást kevertél életünk italába. Fagyos éjszakákon
letaroltad reményeink virága it. Sírásója lettél egy boldog együttlétnek,
keresztet tűztél szeretteink sírjára. Menj, menekülj te utolsó nap, ne is
lássam undok ábrázatodat !

Ime, így beszélgetünk, pereskedünk az utolsó nappal. Aztán meg
békélve kinyújtom feléje kezemet és az oltár elé vezetem. Istenem,
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engedd, hogy az év utolsó napját eléd állítsam. Tekints reám és ne
ítélj el engem. Utolsó napom legyen védőügyvédem, irgalmasságod ki
eszközlője. Szégyenpír önti el arcomat, midőn ajándékaidra gondolok.
Megtartottál a hitben, pedig én olyan könnyelműen bántam vele. Szere
tő atyaként hívtál és vártál, mikor a tékozló fiú nyomába léptem.
A szeretet hangján hívogattál, valahányszor az eltévedt bárány sorsára
jutottam. Jogos jussomnak tekintettem az örömöket, de lázadoztam a
kereszt miatt. Szegény utolsó napom, látom, hogy roskadozol bűneim
és mulasztásaim súlya alatt. Nem, nem bocsáthatlak el így. Bűnbánó
ököllel verem a rnellernet, hogy megszabadítsalak ettől a súlyos te
hertől.

Jézusom! Az év utolsó napján bánkódva és örvendezve állok előtted.
Úgy tekintek rád, mint a jobb lator a kereszten. Bűnbánatommal takar
gatom bűnös múltamat. Keresztre szegezem, hogy új életre támadhas
sak. Kedves utolsó nap, állj mellém, légy sírásója bűneimnek és föl
támasztója jószándékaimnak. Kedves utolsó nap, elengedern fáradt ke
zedet, de küld el testvéredet, az első napot. Uram, Istenem, adj egy kis
haladékot még, hogya most következő új esztendőben megfizethessern
életem nagy jóvátételét.

SZŰZ MARIA, ISTEN ANYJA

Január I. Újév
Gal 4,4-7

Az élet gyakori eseménye, de az egyes családoknak pirosbetűs ünnepe,
ha gyermekük születik. Boldogan újságolják az édesapák: gyermekünk
szűletett. Az örömhír fényéből mindenkinek jut valami, a megosztott
ölöm mindig meghatványozódik. Érdeklődünk az újszülött egészségi ál
lapotáról. Megkérdezzük, hogy fiú-e vagy leány és mi lesz a neve? Am
a szerető érdeklődés nem áll meg az újszülöttnél. A gyermek után az
édesanya hogyléte felől tudakozódunk. Sokszor nehezen hozza világra
gyermekét, az ember a fájdalmak kapuján érkezik a világra. Szeretet
ből és szenvedésből épül az élet kapuja.

A mai ünnepen, nyolc nappal karácsony után, egyházunk is így cse
lekszik. A szent éjszakán boldogan hirdette: fiú született nekünk. A mai
napon pedig figyelmes szerétettel Máriára fordítja tekintetünket. A gyer
meke után róla sem feledkezhetünk meg és külön ünneppel emlékezünk
meg istenanyai méltóságáról. Mikor kimondom ezt a szót, hogy isten
anya, a görög eredetiben theotokos, azaz istenszülő, szinte hallom az év-
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százados vitákat, melyeket ez a megtisztelő cím fakasztott. A keresztény
hívek kezdet óta nagy szeretettel övezték jézus édesanyját, Máriát.
Hogyne tették volna, mikor erre a mennyei Atya és az egyszülött Fiú
egyaránt példát adott. Am abdtak olyanok is, akik kifogásolták és el
vitatták Máriától ezt a megtisztelő jelzőt. Igy aztán heves viták kö
zepette fogalmazták meg hittudósaink ennek a címnek igazi értelmét.
Nem vitás, hogy Mária csak az emberi testet, az emberi természetet
adta jézusnak. A Fiúisten, aki öröktől fogva született az Atyától, Mária
szűzi méhében öltötte magára emberi természetét. Mivel azonban jézus
esetében az isteni és emberi természet egyetlen, személyben egyesült,
Máriát méltán nevezhetjük istenanyának.

Ennél az okoskodásnál azonban sokkal fontosabb, hogy mit jelent
számunkra Mária istenanyasága? Egyházunk nem azért állítja elénk
a mai ünnepen, hogy megcsodáljuk és Mária dicsőségét zengedezzük.
Hanem azért, hogy követésére buzduljunk, utánozzuk példáját. Mindez
különösnek hangzik és joggal kérdezhetné valaki: hogyan utánozzuk mi
Máriát az istenanyaságban? Nos, erre a kérdésre maga az Úr jézus
válaszol. Szent Máté evangéliumában olvassuk: "Miközben a néphez
szólt, anyja és testvérei megálltak kint és beszélni akartak vele. Valaki
figyelmeztette; anyád és testvéreid kint állnak és beszélni akarnak veled.
De ő megkérdezte a hozzá szólót : ki az én anyám és kik az én test
véreim? Aztán kitárta karját tanítványai felé és így szólt: Ok az én
anyám és testvéreim! Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind
testvérem, nővérem és anyám." (12,46) A Boldogságos Szűz anyasága
Isten akaratából és annak teljesítéséből született. Ha Mária nemet mond
Gábor angyalnak, illetve Istennek, akkor nincs megtestesülés, nincs Bet
lehem, nincs karácsony. Igaz, Isten ebben az esetben más utat is választ
hatott volna, hogy megváltó tervét valóra váltsa. O azonban Mária
szívén kopogtatott és általa akart beletestesülni az emberiség nagy csa
ládjába. Azt mondottam, hogy Isten Mária szívén kopogtatott. Nem erő
szakosan, nem parancsszóval lépett be az életbe. O tiszteli az emberi
szabadságot és semmit sem tesz velünk a mi beleegyezésünk nélkül.
Mária esetében is az ő igenjétől tette függővé jézus megtestesülését.
Igaz, Máriát boldoggá tette ez az igen, de boldogsága nem volt könny
és tövis nélküli boldogság. Még a keresztúton sem szűnt meg hinni
és Boldogságos Anya maradni. Hitte, hogya kereszt benne van Isten
terveiben. Két karjával egy magasabb rendű életbe, a Szentháromság
életébe akarja ölelni az emberiséget. Egyetlen igazi boldogság van a
földön: a növekedes, a többéválás, az istenközelség boldogsága. A való
ban megélt, megvalósított kereszténység a föld legragyogóbb világossága.
Éppen ezért "az igazi keresztény jelenlét a világban nem lehet szé
gyenlős, megalkuvó jelenlét ... Ezen a téren nem ritka a zavar. A ke
resztény kísértésbe esik, hogy zárójelbe tegye vagy kis lángra csavarja
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kereszténységét". (Suenens) Nekünk Pál apostollal kell vallanunk: Nem
szégyellem az evangéliumot. Kitüntetésnek tartom. hogy jézus tanítvá
nya, anyja és nővére lehetek.

Martin du Gard tanulságos regényében olvasunk egy hitevesztett tu
dósról, Jean Barois-ról, Hosszú éveken át szerkeszti a Magvető círnű

folyóiratot, amelyben Isten és a vallás ellen hadakozik. Történt az egyik
nap, hogy fiákeren a szerkesztőségbe indul. Sürgeti a kocsist, hajtson
gyorsan. A ló még fiatal, makacs állat, nem szíveli az ostort. Nekiiramo
dik és alig lehet irányítani. Hirtelen villamos állja útjukat. Hogy el
kerülje az összeütközést, a kocsis balra hajt a szabad vágányra. Nem
veszi észre a rajta közeledő ellenvonatot. A hintó a két villamos közé
szorul. Recsegés, ropogás és ebben a reménytelen helyzetben a lelkes
ateista akaratlanul imádkozni kezd: Üdvözlégy Mária, Istennek szent
anyja ... Mikor aztán magához tér a baleset után, maga előtt is szörnyen
szégyelli ezt a végveszélyben mondott imádságot. .. Mi keresztények
azonban nem szégyelljük. Sőt, boldogan és büszkén helyezzük Mária
anyai oltalmába életünket.

Ojév napján sok-sok boldogságot kívánunk egymásnak. Ennél persze
sokkal többet érne, ha a jókívánságot kiegészítenénk annak elmondásá
val is, hogy miként lehetünk boldogok. Nos, Máriát nem ok nélkül ne
vezzük Boldogságos Anyának. Mint jó anya nem csak azt akarja, hogy
boldognak hirdessük, hanem mi, az ő kedves gyermekei is boldogok
legyünk. Boldog anyának boldog gyermekei. Ez meg is valósul, ha hozzá
hasonlóan igent mondunk Isten akaratára. Azt mondják, hogy Lourdes
ban a Miasszonyunk meggyógyítja azokat, akik Isten tervei szerint meg
győgyulhatnak és rámosolyog azokra, akik nem gyógyulhatnak meg.
(Franz Werfel) 0, Mária, Isten anyja, rnindnyájunk anyja, ebben az
új esztendőben mosolyogj gyermekeidre és segíts, hogy szép életünkkel
mi is visszamosolyogjunk az Istenre!

FÉNYESKEDJETEK!

Vízkeresztre
Ef 302-3; 1-6

A mai ünnep egyházunk legősibb ünnepei közé tartozik. Hivő magyar
népünk Háromkirályoknak vagy Vízkeresztnek is nevezi. Ha azonban
bepillantunk a római misekönyvbe, ott ezt a cimet olvashatjuk: Epi
fánia Domini, az úr megjelenése. Miféle jelenésre kell gondolnunk?
Arra, hogy az a Jézus, aki karácsonykor emberként jelent meg közöt-
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tünk, a mai ünnepen kinyilvánítja istenségét is. Kilép a betlehemi bar
langból, a családi élet rejtekéből és kitárul a világ felé. A napkeleti
bölcsek csillagvezette útja és látogatása azt jelenti, hogy az üdvösséget
hozó Jézus nem egyetlen népé, hanem mindenkié. Ezért a mai ünnepen
az egyház egyetemességét, katolikusságát hirdeti.

Egyetlen népnek vagy földrésznek sincs joga tehát ahhoz, hogy ki
sajátítsa Jézust és a kereszténységet. Igaz, Jézus keresztje nyugatra né
zett és a Földközi-tenger medencéje lett az egyház bölcsője. Hosszú
ideig a kereszténység Európa vallása maradt. Minden visszaélés és hiba
ellenére el kell ismernünk, hogy az európai népek kultúrája a betlehemi
jászolban született. A krisztusi hit szelídítette meg a testvérgyilkos né
peket és ő vezette a megbocsátás útjára. A gőgösködő embert az alázat
útjára segítette és magasba nyúló templomtornyaival az imádás útján
törekedett fölemelni. Sok tekintetben megváltozott a tömegek maga
tartása és a keresztény tanítás kovászként járta át a társadalmat.
Az emberek másként kezdtek gondolkozni az életről és a halálról. Ta
gadhatatlan, hogy a mozgékony európai népek alkalmasabbnak bizo
nyultak arra, hogy zászlóvivő i legyenek az evangélium rnissziós szellemé
nek. Komoly érdemeket szereztek abban, hogya népek előtt fölragyog
tassák a Jézushoz vezető csillagot. Sajnos, azt is el kell ismernünk,
komoly mulasztások és súlyos bűnök is terhelik az úgynevezett nyugati
világ lelkiismeretét.

Mikor Kolumbusz Kristóf partra szállt Amerika földjén, és azt a he
lyet a Megváltóról San Salvadornak nevezte el, keresztet tűzött földjébe.
A spanyolok, ha szabad ezt mondanom, még a legtisztességesebb gyar
matosítók voltak, akik igyekeztek testvéri közösségre lépni a meghódí
tott népekkel és megosztani velük a keresztény kultúrát. Nyomukban
megjelentek a hithirdetők és gyakran vérüket ontották Krisztus ügyéért.
Sajnos azonban egyre több pénzéhes kalandor, kereskedő, hatalmaskodó
katona özönlött a gyarmatokra és szégyent hozott a keresztény hitre.
Az úgynevezett keresztény országok kormányai kizsákmányolták a le
igázott népeket és embertelen magatartásukkal elhomályosították a bet
lehemi csillagot. Márpedig az emberek jobban hisznek a szemüknek,
mint a fülüknek. így történhetett, hogy az áldozatos lelkű hithirdetők
rnunkája olykor kevés eredménnyel járt. Egyáltalán nem válik Európa
és a fölöslegéből született Amerika dicsőségére, hogy ők, illetve rni él
vezzük a világ jövedelmének jelentős hányadát, míg az úgynevezett har
madik világ népei közül többen nyomorognak. Ébrednek Azsia, Afrika,
Dél-Amerika népei és nem mindegy, hogy ki ébreszti őket!

Régen letűnt az a csillag, amely a bölcseket Jézushoz vezette. Helyet
te a mi feladatunk lenne, hogy átvegyük ezt a szerepet és mint a világ
világossága Jézushoz vezessük embertársainkat. Ezt azonban nem szép
szavakkal, hanem jó példával lehet csak megtennünk. A londoni utcán
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nagy hangon kiabálja egy kisfiú: meleg pástétomot tessék! Valaki vesz
egyet, de megállapítja, hogya kínált pástétom teljesen hideg. Szemre
hányást tesz az elárusítónak, miért nevezte melegnek ? Azért uram,
mert ez a neve. Jaj nekünk, ha csak a nevünk keresztény, de nem az
életünk! Hiába jár valaki szentmisére, ha élete semmiben sem különbö
zik a hitetlenekétől. Gyűlölködnek, haragot tartanak, káromkodnak és
csak ajkuk mondja: megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Valahogy
úgy értelmezik Isten parancsait, mint Hollandiában egy kis város lakói.

Még a középkorban történt, hogy a városi tanács biztonsági okokból
elrendelte: este nyolc óra után senki se menjen lámpa nélkül az utcára!
A polgárok engedelmeskedtek, vitték a lámpát, de gyertyát nem helyez
tek belé. A város vezetősége tehát elrendelte, hogyalámpába gyertyát
is tegyenek. Az engedelmes polgárok ezt is megtették, ám a gyertyát
nem gyújtották meg. Erre ismét újabb rendeletre volt szükség, szigorú
büntetést helyeztek kilátásba, aki a gyertyagyújtást elmulasztja. Így is
akadt olyan megrögzött ellenzéki, aki a világító lámpást a köntöse alá
rejtette. Naiv történetnek látszik, de felhívja figyelmünket azokra a
keresztényekre, akik csak szavukkal, de nem az életükkel hirdetik az
evangéliumot.

A napkeleti bölcsek története eszünkbe juttatja Isten sugallatát, hogy
ne térjenek vissza Jeruzsálembe, más utat válasszanak a hazatérésre.
Aki Jézussal találkozik, nem járhat többé a régi, bűnös útakon. De ez
a sugallat figyelmeztető Heródes számára is: kárbaveszett időfecsérlés
Jézus ellen hadakozni. Isten megengedi ugyan, hogya farkasok bele
marjanak nyájába és vértanúk szülessenek, ám arról is gondoskodik,
hogy megmentse azok életét, akiknek nem halni, de élni kell az evangé
liumért. így gondoskodik az idők végéig arról, hogya gonoszság sötét
éjszakáját az igazság és szeretet győzelmes hajnala kövesse.

MINDENKI ISTENE

Jézus keresztsége
ApCsel 10,34-38

A mai vasárnapon a megkeresztelkedő Jézus bemutatkozik a világ
nak. Elhagyja a csöndes Názáretet, hogya Szentháromság nevében
megkezdje nyilvános rnűködését. Tanításával elsöpri az Istenről alkotott
téves elképzeléseket és áttöri az emberi értelem emelte korlátokat. Isten
nem egy népé, nem egyetlen nernzeré, hanem mindenkié. Nem személy
válogató és előtte lehullanak azok a válaszfalak, amelyeket az emberek
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emelnek egymás közé. Meg kell értenünk ezt elsősorban nekünk keresz
tényeknek, hogy Isten kitárt karjában elfér az egész emberiség.

Sajnos bennünk is él a hajlandóság, hogy Istent, Jézust, az üdvösséget
kisajátítsuk magunknak. Egy anekdotában olvashatjuk: meghal egy nem
éppen vallásos ember és Szent Péter kíséretében végigjárja a menny
országot, aki mindent megmutat és megmagyaráz. Itt laknak a protes
tánsok, ott a derék hinduk, amott a hivő mohamedánok. Aztán meg
pillantanak egy jól megerősített várszerű épületet, amelyet kapuk
zárnak el a többiektől. Hát ebben kik laknak? - kérdi a látogató Szt.
Pétertől. A katolikusok, akik azt hiszik, hogy csak ők vannak a menny
országban.

Ettől a tévhittől akar megszabadítani minket Szent Péternek a mai
szentleckében hallott beszéde. Isten egy különös látomásában világosí
totta fel, hogy nem kizárólag a zsidóké az üdvösség. A hit és a kereszt
ség által mindenki csatlakozhat Isten népéhez. Sajnos, ez a lényeges
keresztény gondolat gyakran elhomályosult az egymás ellen háborúzó,
úgynevezett keresztény nemzetek kőzőtt, Az emberi szenvedélyek útjába
álltak és állnak a krisztusi szándék megvalósulásának. Hiányzik még
mindig az egyetértő lelkület, a testvériség érzése. Am a világháborúk és
forradalmak vérzivataros forgatagában egyre jobban érlelődik a békét
biztosító egység akarása. A fejlődés törvényei is ebbe az irányba vezetik
az emberiséget. Gondoljunk csak arra, hogy az utóbbi évtizedek során
a hírközlő eszközök közreműködésével közös célok, közös törekvések,
közös problémák foglalkoztatják az emberiséget. Egyesek, mint Arnold
Toynbee, egy közös világállam létrehozásában reménykednek. Sajnos
mind ez ideig nem találtuk meg az emberiséget egyesítő eszméket és
módszereket. Mi keresztények azt valljuk, hogy jézus megadta a példát,
a modellt, de ezt sem 0, sem követői nem erőltetik, erőltethetik rá
a világra. A mi hitünk szerint "a világ legnagyobb eseménye, hogy a
hivők fizikailag szerveződnek annak a Krisztusnak testébe, aki Is
tené ... A 19. század vége felé a keresztény világkép egyesek szemében
talán elkopottnak, idejét múltnak tűnhetett, ma azonban jobban fel
ismeri a tárgyilagos szemlélő, hogy egyetlen olyan alakulás, amely méltó
arra, hogy a leghaladóbb vallásnak nevezzük ... Mert mit vall a ke
resztény? Hisz Istenben, aki a világmindenség személyes központja.
Hiszi, hogya természetben első hely az Emberé. Hisz minden ember
bizonyos fajta egységesítésében, egyetlen lelki szervezet ölén."
(Teilhard).

Péter apostol Krisztust a Mindenség Urának nevezi. Ezzel is hang
súlyozza azt a gyakran emlegetett igazságot, hogy Jézusban van az üd
vösség. Mennyei Atyánk Fia szerepét kisebbítené vagy elisrnerné a meg
váltás kudarcát, ha nélküle is boldogulhatnánk. Nem adatott más név
amelyben boldogulnunk, üdvözülnünk lehetne. Ezt az igazságot szem-



lélteti egy modern író könyve, amely ezt a címet viseli: Levelek a pokol
ból. Egy vándorról olvashatunk benne, aki a sivatagban megkínzott
arcú emberekkel találkozik. Látja, hogy erejüket megfeszítve gondolkoz
nak valamin. Min töritek a fejeteket, kérdi tőlük vándorunk? Egy
néven, amit elfelejtettünk, válaszolják. Ez a mi tragédiánk. Ha ezt se
gítségül hívnánk, ha ezt kimondanánk, megszabadulhatnánk a pokol
kínjaitól. Földi életünkben gyakran hallottuk emlegetni ezt a nevet,
de nem sokat törődtünk vele. Most pedig képtelenek vagyunk vissza
emlékezni reá. Te talán meg tudnád mondani nekünk? Mikor a vándor
igenlően bólintott, az összes kárhozottak köréje sereglettek és várták
az életmentő név kimondását. Ö pedig teljesítette kérésüket és nagy tisz
telettel kimondotta Jézus szent nevét. Am a kárhozottak értelmetlenül
néztek rá, semmit sem hallottak. Hiába ismételte többször is, egyre han
gosabban. Nem érthették, nem hallhatták Jézus nevét, mert elvesztették
hallóképességüket.

Amint említettem, ez a történet a költői képzelet szőttese csupán,
de egy komoly igazságot szemléltet. Nevezetesen azt, hogy számunkra
és az egész emberiség számára Jézus az út, az igazság és az élet. De
hogy az lehessen, ebben nekünk, az ő követőinek is közre kell működ
nünk. Egyházában, tehát bennünk akarja folytatni embermentő tevé
kenységét. Sajnos a mai világnak is "rest a füle" és hiába mondogatjuk
Jézus nevét és szavait. Rajta csak úgy segíthetünk, ha szavak helyett
jelekkel próbáljuk megértetni magunkat. Vajon miféle jellel? Nos, a
válasz egyszerű. A szeretet jelével, a jóság gyakorlásával. Jézusról azt
mondja Péter apostol, hogy ahol csak megfordult, jót tett az emberek
kel. Nekünk is ebben kell Öt utánoznunk, ha azt akarjuk, hogy az em
berek megértéssel fogadják az evangéliumi üzenetet. János apostol azt
írja: Mi hittünk a szeretetnek. Minden ember csak ennek hisz igazán.

A MEGHÍVOTT SZENTEK

2. évközi vasárnap
IKor 1,1-3

Az újszövetségi Szentírásban jelentős helyet foglalnak el az apostoli
levelek. Legtöbbször egy meghatározott egyházközség a címzettje, de
mindenkihez szóló tanítást tartalmaznak. A mai szentleckében Pál apos
tol első korintusi levelének bevezetését olvastuk. Ezt az egyházközséget
is ő alapította és eltávozva onnan szomorúan értesült a különféle visz
szásságokról, Egyesek erkölcstelen viszonyban élnek, mások pörösköd-
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nek vagy pártokra szakadnak. Ezek orvoslására kedves tanítványát,
Timoteust küldi Korintusba e levél kíséretében.

Kérdezhetné valaki: vajon mi köze Pál apostolnak a korintusiakhoz,
milyen jogon szól bele vallási életükbe? Ki hatalmazta föl arra, hogy
kemény ítéletet mondjon a visszás állapotokról és a megtévedt emberek
ről? Nos, mintha érezte volna Pál apostol is ezt az ellenvetést, talán
ezért is indokolja meg már az első mondatban eljárását. S vajon mivel
igazolja magatartását? Ezt mondja magáról: Jézus Krisztus meghívott
apostola. Tehát nem azért szól bele az egyházközség életébe, mert ő
mindenkinél szentebb vagy okosabb, hanem mert erre isteni megbízást
kapott. Nem a maga jószántából vette nyakába a világot, Krisztus
hívta és küldte az igehirdetés útjára. A damaszkuszi látomás óta űzi
hajtja Krisztus szeretete. Pál apostol tehát és hozzá hasonlóan minden
lelkipásztor ezzel az egy dologgal dicsekedhet: Isten hívta, Isten küldi
a hívek szolgálatára. Nem azért lesz valaki pap, egy-egy egyházközség
vezetője, rnert ő talán okosabb, tehetségesebb a többieknél. Nem azért,
mert sokat tanult, hanem, mert Jézus küldte, választotta. O az egyház
község első számú felelőse, aki Krisztustól kapott megbízással irányítja
a hívek életét ... A napokban találkoztam egy nagymamával, aki rnél
tatlankodva nekem támadt: azt hallotta, aki nem jár hitoktatásra, az
nem bérmálkozhat. Jól hallotta, válaszoltam, így is lesz. Mikor erre
nemtetszését fejezte ki, megkérdeztem : ha unokája nem jár iskolába,
kaphat-e bizonyítványt? Bajosan. Nos, ha valaki annyira sem becsüli
"3 Szentlélek eljövetelét, hogy részt vegyen az előkészítő oktatáson, az ne
ü lelkipásztort szidalmazza.

Miután Pál apostol bemutatkozik levelében, azt is elmondja, kinek
tartja ő a korintusi híveket. Nagyon merész a kijelentés, de Pál apostol
komolyan gondolja. Meghívott szenteknek nevezi az egyházközség tag
jait. Ezzel szinte meghatározza, hogy kit nevezhetünk kereszténynek.
Csak azt, akit Isten meghívott az életszentségre. Mindebből két tanul
ságot kell levonnunk. Mindenekelőtt azt, hogya szent élet nem az em
beri erőfeszítés gyümölcse elsősorban, hanem a meghívó Isten kegyelme.
Innen magyarázható, hogy nem szükséges hozzá különleges tehetség,
tudás, tanulás, csak készség a kegyelem befogadására. A hit és a ke
resztség által minden keresztény életközösségre lép Krisztussal, az isteni
élet forrásával. O a gyökere minden szent életnek. .. Két hónappal
kivégzése előtt a náci koncentrációs táborban Alfred Delp jezsuita atya
ezt írta naplójába: "Bíznunk kell az életben, hiszen nem egyedül élünk,
hanem Istennel együtt."

Ha már most ez így igaz, akkor mi az oka annak, hogy olyan kevesen
valósítják meg a keresztény tökéletesség ideálját? Ennek két oka van.
Először is az, hogy sokan közülünk nem élnek élő kapcsolatban Krisz
tussal. A másik ok, elmulasztják az elfogadás, a kegyelem-fölhasználás



kötelességét. Sokszor bűnös módon ragaszkodunk balga elképzeléseink
hez, a magunk útján járunk és nem követjük Jézust, mint pásztort és
legbölcsebb irányítót. Elismerjük az erkölcsi tökéletesség szépségét, ér
tékét, de könnyen lemondunk róla. Elveszítjük kedvünket, mert túl
ságosan bízunk a saját erőnkben ... Albert Camus a Pestis című re
gényében szintén érinti ezt a problémát. Rieux doktor ajkára adja
a kérdést: tulajdonképpen azt szeretném megtudni, hogyan lehet valaki
szent? De hisz ön nem hisz Istenben, válaszolja Tarrou, a lelkiatya.
Valóban nem. Am az én egyetlen problémám mégis így hangzik: tud-e
az ember Isten nélkül szentté lenni? Mi keresztények erre a kérdésre
határozott nemmel válaszolunk. Az életszentség nem az ember egyéni
teljesítménye csupán, hanem Isten meghívásának, kegyelmének gyü
mölcse.

Mindezek hallatára fölvethetné valaki a kérdést: mi hasznunk van
a szent életből? Igaz, hogy balga kérdés, de a mai világban, amely
mindenben a hasznot keresi, fölvetendő és megválaszolandó kérdés.
Nagyra értékeljük a tudomány és technika embereit, akik megkönnyítik
az emberi életet. Értékeljük a rnűvészek munkáját, amellyel gyönyörköd
tetésünket, a szépséget szolgálják. De mire való az életszentség? Erre
válaszként két véleményt idézek. Az egyik a nagy francia filozófustól,
Henry Bergsontól származik. Ezt írja: "A szenteknek nincs más köte
lességük, mint az, hogy legyenek. Puszta jelenlétük már figyelmeztetés."
A másik választ a szentéletű Prohászka püspöktől veszem. "Keressük
a szellem embereit, kik a testiség sebeit gondozzák; keressük a lelki
szabadság hőseit s hozzánk hasonló rabokat találunk; sasokról álmo
dunk és éji pillékbe ütközünk. Minden tiszta, krisztusi lélek közkegye
lern ; forrás a pusztában s tűzhely a hidegben. Mily hivatás szentnek,
tündöklőnek, világoskodónak lenni, s a szívalázatában sokak támo
gatására szolgálni." (Ö. M. 6/40 1.)

Ki merné tagadni: a legnagyobb tudás, a legnagyobb művészet szépen,
tisztán és szentül élni. Ki tagadná, hogya szent élet a boldog élet termő
földje? Ezért válaszoljunk igennel a szent életre hívó Istennek.
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EGYEK LEGYETEK!

3. évközi vasárnap
1Kor 1,10- 1 3,17

Tapasztalataink tanúsága szerint Isten a világot érdekesnek teremtet
te. A gyönyörködtető változatosság, a sokféleség, a különbözőség kön
tösébe öltöztette. Ugyanakkor minden létezőben van valami, ami egybe
kapcsolja őket. Ez az egység alapvető tulajdonsága minden létezőnek
és nélküle nem rend, hanem zűrzavar uralkodna a világon. Az ember
testi és lelki élete is elképzelhetetlen az organikus egység nélkül. Tudjuk,
hogy milyen súlyos következményekkel járhat például az emberi öntudat
meghasadása. Ugyanez érvényes a különféle emberi közösségekre is.
Ha a lényeges dolgokban nem tudunk megegyezni, életünk mindenki
harcává válik mindenki ellen.

Érthető tehát Pál apostol fölháborodása, amikor Korintus városából,
az ottani keresztényegyházközségbőla pártoskodás híre érkezik hozzá.
Jól tudja, hogya keresztény közösségekben milyen gyilkos méreg a pár
toskodás szelleme. Élesen szemben áll a szeretettel és Krisztusunk óha
jával. így volt ez régen és így van napjainkban is. Minden lelkipásztor
nak legfőbb feladata őrködni a hívek egysége fölött. Kereszténységünk
csődjét jelenti, ha különböző pártokra szakadunk, olykor bizony szé
gyenletes indítékok alapján. így például az egyik egyházközségben bot
rányos viselkedése miatt el kellett bocsátani a kántort. Ivócimborái
azonban híveket toboroztak és ellenséges szemmel nézték mindazokat,
akik a lelkipásztor mellé álltak. Az egyik éjszaka trágyával kenték be
a templomatya házát. Mindezt csak azért említem, mert ezzel is bizo
nyítani szeretném: mennyire nekünk szól, a mához szól Pál apostol
figyelmeztetése.

Nézzünk azonban túl községünk határain és vegyük szemügyre a szo
morú jelenséget, hogy milyen sajnálatos megosztottság jellemzi a ke
resztény világot. Pedig az egymás ellen acsarkodó emberiség család
jában éppen a mi feladatunk lenne példát adni a szeretetből fakadó
egységre. Az Egyesült Államok egykori elnöke, Wilson ezt nyilatkozta
az első világháború után, 1919. január 4-én: "Érzem, hogy elkövetkezett
az idő, amikor az embereknek el kellene felejteniök helyi kötelékeiket
és közös nagy vállalkozásra kellene egybefogni ..." Azóta már eltelt
fél évszázad, de ma is csehül állunk a békét biztosító egyetértés dolgá
ban. Vannak, akik derűlátóbban nyilatkoznak és a közeli jövő ölében
látják már az emberi egység megszületését. "Még senki sem mondhatja
meg, milyen határozott típusú csoportosulás felé sodornak az események
az egész földön ... Az emberi tömeg most lép az összenyomódás fá-
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zisába ... Semmi sem tudja megállítani a szocialista Ember előretöré
sét ..." (Teilhard)

Lehet, hogy hamarosan a tudomány, a fejlődés kiszámíthatatlan ösvé
nyeire lépünk, de egy bizonyos, rni keresztények tudjuk Jézus prófétai
tanításából, hogy milyennek kell lennie a krisztusi hivők egységének.
Legfőbb záloga ennek a Jézusba vetett hit. Hűség tanításához és ra
gaszkodás azokhoz az emberekhez, akik az ő szeretetének vonzóköré
ben élnek. Az igazi keresztény egység abból az igenből fakad, amelyet
Jézusunk parancsára mondunk: szeressétek egymást, amint én szeretlek
titeket ... Nem véletlen tehát, hogy Origines az egyházat domus obe
dientiae-nek, tehát az engedelmesség házának nevezi. Az egyház nem
zsarnok, hanem édesanya, aki szerétetből adja parancsait. Mindig leg
főbb gondja, hogy ne engedjen más központot kialakulni, mint Jézus
Krisztust, Ha az ő érzületét ápoljuk magunkban, akkor éppúgy egyek
leszünk testvéreinkkel. amint egy O is az Atyával.

Szomorú jelensége az úgynevezett keresztény világnak, hogy számos
felekezetre oszlik. Ennek egyik oka, hogy Jézus Krisztuson kívül más
tanítókra is hallgat. Amint ezt a korintusiak is tették. "Én Pállal tartok,
én meg Apollóval, én Kéfással ..." Márpedig a kereszténynek csak
arra szabad hallgatnia, aki azt hirdeti, amit jézus hirdetett. Sajnos
az emberek kívánesi füle mindig szerette az újdonságot, a szenzációt,
a különlegeset. Krisztusunk nem azt mondotta, hogy ő zárókő akar
lenni, hanem alapkő. Semmi akadálya tehát annak, hogy a kriszeusi
alapokon a Szentlélek vezetésével új meglátások falait emeljük. Isten
azt akarja, hogy az idők végezetéig építsük és minden nemzedék számára
korszerűen hirdessük az evangélium kimeríthetetlen gazdagságát. Ami
azonban az emberiség megoszt:ására törekszik, az biztos, hogy nem
Istentől származik. Elválasztani egymástól a házastársakat, a gyűlölet
bábeli zűrzavarába hajszolni a népeket, válaszfalakat építeni népek,
nemzetek, fajok és vallások közé, ez nem krisztusi, hanem ördögi gon
dolat.

A II. vatikáni zsinat óta szinte jelszóvá lett az ökumenizmus, a ke
resztény egység követelése. Ehhez azonban nem elegendő elásnunk a
csatabárdokat, amelyekkel évszázadokon át egymás ellen hadakoztunk.
Meg kell nyílnunk a Szentlélek előtt, aki egyre inkább egyesíteni akar
minket Jézussal és minden embertársunkkaI. Aki enged ennek a moz
gásnak és vonzásnak, az majd megtapaszealia, hogy "Jézusban puha
rneleget éreznek a lelkek, mert átölelik egymást; elámulva tapasztalják,
hogy az emberi dolgok szörnyűséges sokasága már egyetlen szívet s
egyetlen lelket alkot s ezt nem lehet kűlönválasztani Krisztus szívétől
és lelkétől." (Teilhard) Őáltala, Ővele és Őbenne valósulhat meg a hit
és a szeretet boldogító egysége. .



AZ ISTEN BÖLCSESSÉGE

4. évközi vasárnap
IKor 1,26-31

A századforduló magyar kereszténységének nagy ébresztője Prohászka
Ottokár fáradságot nem kímélve járta az országot, forgatta a tollat,
mint az ország apostola. Gyakran prédikált művelt közönség előtt és
szívügyének tekintette az értelmiségiek lelki gondozását. Ezért olyan
meglepő, hogy 1926-ban, egy évvel halála előtt így foglalja össze életra
pasztalatát. "Előbb én is ahhoz a nézethez hajoltam, hogy a vallás nem
lehet tömegmozgalom, mert, hogy műveltséget, bensőséget, finomságot
feltételez; de aztán a meditációban észrevettem, hogy szó sincs róla,
mert a pásztorok s a szegények hivatalosak ... az utcáról kell hívni
boldog-boldogtalant ..." (Ö. M. 24/ 2~9.)

Ezt a véleményt azért is idéztern, mert megegyezik Pál apostol su
galmazott írásával, amit a mai szentleckében halleetatok. Gondoljuk
meg, milyen volt az a világ, amelyben Pál apostol meghirdette Jézus
evangéliumát. Szinte az egész római birodalomban a hellénizmus, a gö
rög kultúra uralkodott. Magasfokú képzőművészettel, irodalommal és
bölcselettel rendelkezett. Nem véletlen, hogy az akkori értelmiségiek,
a görög kultúra részesei bizonyos megvetéssel figyelték a kereszténysé
get. Saját pogány vallásukat is érdekesebbnek tartották, mint a keresztre
feszített Isten oktalanságát. Előkelő isteneik az Olymposz magasában
tanyáztak, nem kereszt és nem jászol volt a trónusuk. Nem véletlen
tehát, hogy az első keresztények az úgynevezett tanulatlan, alsóbb nép
osztályokból kerültek ki. Amint ezt Pál apostol is megfogalmazta: "Isten
azt választotta ki, aki a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a
bölcseket ..."

A levelet és annak tanítását időszerűvé teszi a mai világhelyzet is.
Egy kiváló gondolkodó az istenhit megfogyatkozását korunk egyik jel
lemző tünetének nevezi. Ez az úgynevezett "Gottesfinsternis", a hit
napfogyatkozása nem azt jelenti, hogy megrendült Isten létének bizo
nyossága, hanem csak azt, hogy bizonyos felhők eltakarják szemünk elől.
Egyesek az emberiség előrehaladását féltik tőle. Szerintük ezt csak a
tudomány, a művészet, a technika, a munka biztosíthatja számunkra.
Elérkeztünk ahhoz a drámai pillanathoz, amikor az ember azt hiszi,
minden szabad, minden lehetséges számára. Am a véres események,
a tények arról tanúskodnak, hogy az ember eddig csak arra volt képes,
hogy tönkretegye életét. Bármely percben elmerülhet a magaásta sza
kadékban, de ki is emelkedhet belőle. Egyesek, divatos kifejezéssel, az
Isten haláláról fecsegnek. Nos, rnéltán jegyzi meg Harvey Cox: "Egy



olyan Isten, aki meghalhat, nem méltó a könnyeinkre." Nos, a mi Iste
nünk, nem ilyen halandó Isten.

A keresztény hittudomány, éppen a biblia tanítása nyomán, mindig
vallotta, hogy az ész utat nyithat előttünk az istenhit felé. Ugyanakkor
az is fölismerjük, hogy egy olyan Isten, akit matematikai levezetéssel
bizonyíthatnók, nem lenne igazán Isten. Erről ír vallomásaiban Szent
Agoston is. "Gyöngék vagyunk mi arra, hogy világos ésszel rátaláljunk
az Igazságra és ezért szükséges nekünk a Szentírás tekintélye." A ma
gára maradt emberi értelem csak előkészítheti az Istennel történő talál
kozást. Úgy is mondhatnók, hogya szív és az ész az a hely, ahol az Isten
és ember randevúja megvalósulhat. A Szeritirás nem győzi hangsúlyozni
a hit ajándék jellegét. Nem mi találjuk meg az Istent, hanem ő talál
meg minket. Nem mi ragadjuk meg értelmünkkel, hanem Ö ölel ma
gához jézus Krisztus által. Ezért írja Pál aposto!, hogy hivő magatar
tásával senki sem dicsekedhet. Nem a magunk erejéből vagy érdeméből
vagyunk keresztények, hanem Krisztus kegyelméből. Méltán írja Páter
Chevrier: "Ismerni jézus Krisztust, ez a minden. A többi a semmi.
Egyetlen tudományt sem helyezhetünk elébe. Ez a leghasznosabb, a
legjelentősebb, a legszükségesebb ..."

A második világháború alatt érdekes szokás terjedt el Amerikában.
Azok a családok, ahonnan valaki bevonult katonának, egy kivilágított
csillagot helyeztek el szobájuk ablakában. Történt az egyik késő dél
után, hogy egy édesapa sétált kisfiával az utcán. A gyermek fölfigyelt
az ablakokban fénylő csillagokra. Édesapja megmagyarázta, hogy ezek
a csillagok mit jelentenek. A fiú szorgalmasan számolgatta őket. Végre
kiértek a házak közül egy sétatérre. A gyermek fölnézett az égre és
megpillantotta a föltűnő Esthajnal csillagot. Hirtelen megrántotta édes
apja karját és felkiáltott: nézd csak apu, az ég ablakában is csillag
ragyogl Bizonyára azért, mert Isten is odaadta a fiát .. _

Nos, kedves fiú, eltaláltad az igazságot. Mennyei Atyánk valóban
elküldte hozzánk egyszülött fiát. Nem mi fedeztük fel, Ö ragyogtatta
fel előttünk emberkereső szeretetét. Nem a mi büszke értelmünk pislá
koló fénye, hanem Krisztus világossága vezet az üdvösségre. Az ő ke
zéből vesszük a boldogító istenismeretet és az igazi élet irányát. Szép,
nemes dolog a tudomány, a művészet és elismerjük a technika nagyszerű
vívmányait. Mindez azonban nem elegendő életünk megszépítésére.
Hallottatok-e már olyasmit, hogy valaki ezt rnondotta: iszákos voltam,
erkölcstelen életet éltem, de aztán elkezdtem matematikát, fizikát, böl
cseletet tanulni és különb ember lett belőlem? Nem, ilyesmit még senki
sem hallott. De nagyon sok olyan emberrel találkozhatunk, aki meg
ismerte jézust, találkozott vele és ez a találkozás megváltoztatta életét.
Mi is ezekhez akarunk tartozni!



A SZENVEDÉS HtRNÖKE

C;yertyaszentelő

Zsid 2,14-18

Sokan tapasztalták. de mindnyájan el tudjuk képzelni: rnilyen öröm
lehet egy jó anya számára megpillantani újszülött gyermekét. Látni azt
a kis emberkét, aki szerétetből és szenvedésből született. Örül az édes
apa is, amikor megmutatják neki a kisbabát. Később nézik anagyszülők,
a rokonok, az ismerősök. Aztán egy vagy két hét múlva a keresztény
szülők elhozzák gyermeküket a templomba, hogy Istennek is bemutas
sák. Mennyei Atyánk úgy örül, hogya keresztségben gyermekévé fo
gadja ...

Valami ehhez hasonló eseményre emlékeztet mai ünnepünk. Mária
és József engedelmeskednek az ószövetségi törvénynek és bemutatják
gyermeküket a jeruzsálemi templomban. Boldog volt Mária, amikor
megmutatta gyermekét a pásztoroknak, Betlehem lakóinak, a napkeleti
bölcseknek ... Ma azonban annak mutatja be, akinek köszönheti. Hálás
szívvel áll az oltár elé, hogy megköszönje Istennek az utóbbi esztendő
sok-sok örömét. Jött Gábor angyal az örömhírrel : Kedves vagy Isten
előtt ... Gyermeked születik ... e váltja meg népét bűneitől ... Aztán
találkoztál Erzsébettel, aki rninden asszonynál áldottabbnak nevezett
és boldognak mondott hitedért. Megélted a betlehemi éjszaka örömét,
amikor angyalok énekelték Isten és egy kicsit a te dicsőségedet is. Ma
pedig eléd állt a Törvény az öröm köntösében, hogya templomba vezes
sen. Ennyi jó hír és hírnök után jöhet-e még valaki?

Igen, már itt is van. Nem égi hírnök, nem angyal, csak egy öregember.
Nem is a maga jószántából jött, hanem a Lélek ösztönzésére. Még rni
előtt megszólalna, álljunk melléje, nézzünk az arcába, érdemes. Boldog
ember, boldog öreg, akit a Szentlélek vezérel. Nem az alkohol, nem a
kocsma gőze, nem a pénz és a vagyon, nem a hatalom akarása, hanem
a hit és a szeretet. Nem a magányosság elől menekül, mert akinek hite,
Istene van, az soha sincs egyedül. Aki megtalálja Istent, az megtalálja
az embert is. Életünk során mennyi mindenfelé kinyújtjuk kezünket!
De mintha hervasztó őszt hordoznánk szívünkben. Amit vagy akit ma
gunkhoz ölelünk, előbb-utóbb lehervad rólunk. Földízű vágyaink, nagyot
akaró reményeink, az emberekbe vetett hitünk, sokszínű szerelmünk.
Mind-rnind kihullanak ölelő karunkból. Csak Isten marad hűséges, csak
O tart ki mellettünk, rnint örökzöld fenyő. Ezt vallotta az öreg Simcon
is és ezért láthatta meg az Üdvözítőt.

e azonban nem azért jött csupán, hogy Jézust lássa. Az előbb hírnök
nek mondtam és nem ok nélkül. Hírnök ő is, de nem a felhőtlen örömé,
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hanem a jövőben rejtőző fájdalomé. Isten nem ámítja választottait.
Ezért a kereszt árnyéka már most megjelenik Jézus fölött Simeon jöven
dölése nyomán. A kereszt, amelyet majd a hóhérok hoznak, most Simeon
jövendöléséből veti árnyékát Máriára. "A te lelkedet is tőr járja át ..."
De hát nem kegyetlenség ilyesmivel keseríteni egy fiatal édesanya bol
dogságát? Miért van az, hogy aki Jézust öleli, a kereszttel is találkozni
kényszerül? Miért van az, hogya szenvedés nem csupán a bűnösök ma
gántulajdona, hanem közös terhe az egész emberiségnek? Balgaság lenne
azzal altatni magunkat, hogy ezekre a kérdésekre kielégitő választ ad
hatunk. Csak a hit felelget rá és Krisztus példája bogozgatja a kereszt
botrányát. Arra tanít, hogy nem a bűnösök és a bűneik miatt szenvedők
gyógyítják meg a világot. Az emberiség bűnvágta sebét a föléje hajló
ártatlanok, valójában az egyetlen Artatlan, Krisztus gyógyíthatja meg.
Az ártatlan Jézust, a Tisztaságos Anyát átjáró szenvedés az a csodálatos
hatalom, az a véres, de gyógyító kés, amely az emiatt szenvedő emberi
séget gyógyítja. Az ártatlanul szenvedők szerető keze kötözi be az em
beriség sebeit. Ezt jövendölte Simeon és ezáltal lett jövendölése öröm
hírré. Jézus veszi vállára bűneink keresztjét, hogy elvigye és eltemesse
az isteni irgalom sírgödrében. Az ártatlanul szenvedő Jézus és Mária
sebei által gyógyulunk meg ...

Hitünknek ez a tanítása természetesen nem húzza ki szívünkből a
fájdalom töviseit. Am utat nyithat a megnyugvás magaslatai felé.
Valahogy úgy, rnint Alfred Delp jezsuita atya vallomása tanúsítja.
A náci koncentrációs táborban fejezte be életét. Halála előtt ezeket írta
naplójába: "Nem gondoltam, hogy így alakul életem útja. Kifeszítettem
vitorláimat, nagy útra készültem, büszkén lobogtak reményeim zászlói.
Meglehet, hogy hamis zászlók voltak és rossz irányba hajóztam volna.
Nem tudom. Nem akarom vigasztalni magamat a földi élet leértékelé
sével sem. Oszintén bevallom : szerettem volna tovább élni. Sokat tenni
és hirdetni azokat az értékeket, amelyeket most fedeztem fel igazán.
Másként történt. Kérem Istent, adjon erőt, hogy felnőjek akaratá
hoz ..." A mai ünnepen mi is ezt kérj ük!



AZIGEHIRDETÉSSZOLGALATABAN

5. évközi vasárnap
IKor 2,1-5

A damaszkuszi megtérés óta Pál apostol egész életét annak szentelte,
hogya megfeszített és föltámadt Krisztust hirdesse a pogány világnak.
A jézussal történt látomásos találkozás meggyőzte és szívébe égette azt
a gondolatot, hogy Isten akaratából nem az emberi bölcsesség, hanem
a jézus Krisztusban való hit boldogítja és üdvözítheti a világot.

Mint rnindcn időben, úgy napjainkban is sokan vállalkoznak arra,
hogy az emberiség életét a béke, a boldogulás útjára vezéreljék. Fennen
hirdetik: a régi bölcselők azzal kísérleteztek, hogy megmagyarázzák a
világot, a mi feladatunk pedig az, hogy megváltoztassuk. At kell alakí
tani a gazdasági, társadalmi és politikai életet. Fejleszteni kell a tech
nikát és a tudományt. A művészetek szépségszöttesével kell leteríteni
az emberiség tövises útját. Biztosítani kell mindenki számára az emberi
jogokat. Meg kell szüntetni a rnunkanélküliséget, a kizsákmányolást,
a faji és vallási megkülönböztetést. Ki kell véglegesen küszöbölni a há
borút ... Nyilvánvaló, hogy mi keresztények mindezek hallatára helyes
lően bólintunk, de ugyanakkor egyházunkra vetjük tekintetünket, mert
neki, rninden nemes emberi erőfeszítés láttán is van egy komoly figyel
meztetése. Rámutat az evangéliumra, Krisztus keresztjére és ezt mond
ja: csak ez mentheti meg az emberiséget! Sokan persze megmosolyogják
szavát és öregasszonyos fecsegésnek minősítik. Ugyan mit ért el az egy
ház kétezer éves igehirdetésével? Hiszen annyi idő után az emberiség
még mindig nem lépte át annak az Istenországnak határát, ahol béke
és öröm uralkodik. Ime, a kézzelfogható bizonyíték az evangélium, a
kereszténység tehetetlenségére ! Erre a szemrehányásra egy modern író
szavaival válaszolok : ,,0, Krisztus szavai, oly rnélyen félreismert sza
vak. Tizenkilenc század múlt el és mi még itt tartunk vel cd szemben,
evangélium! És egyesek jönnek és azt mondják: az evangélium meg
szűnt élni, számunkra már nincs semmi értelme és értéke, Káromolják,
amit nem ismernek és szerctném feléjük kiáltani: az evangélium még vár
ránk. Lelki ereje távol áll attól, hogy kimerüljön, még felfedezésre vár,
szüntelen felfedezésre ..." (André Gide)

Ha az evangéliumi igehirdetés hatástalanságát tapasztaljuk, akkor
elsősorban magunkba kell néznünk. Nem véletlen, hogy jézusunk Földbe
szórt magvakhoz hasonlítja a prédikációt. Nyilvánvaló, hogya búzaszem
nem hoz termést, ha a zsákban őrizzük. EI kell vetni a termékeny föld
be, nedvességre, fényre van szüksége, hogy kicsírázzon. Éppen így az



evangélium magja is termőföldre vágyik. A hivő emberek szívébe, a
kegyelem ekéjével fölszántott barázdákba, akarásaink nedvességére.
Krisztus jó magot vetett földjébe, tőlünk függ, hogy mi lesz későbbi
sorsa.

Az egyik külföldi pályaudvaron fiatal lány kínálgatta egy kiváló szó
nok prédikációit. Ezzel akarta szolgálni az igehirdetés nemes feladatát.
Az egyik férfi több alkalommal vett tőle a szentbeszédekből. így aztán
ismerősként köszöntötte és szinte kérés e nélkül nyújtotta feléje. Am az
illető elhárította a kínálatot. Miért teszi ezt, kérdezte meglepetve a
leány? A válasz így hangzott: mert ha sokáig olvasom, kénytelen leszek
megváltoztatni az életemet.

A gondolkodó ember számára az is feltűnő, hogy titokban vagy nyíl
tan mennyi akadályt gördítenek az igehirdetés útjába. Ma is vannak
országok, ahol tilos az igehirdetés és tiltott könyv a biblia. Szinte na
ponta jelennek meg könyvek, amelyek a keresztény üzenet ellen hada
koznak. Ha ezeket összeraknánk, a Gellérthegy magasságáig érnének.
A Szentírás azonban nyugodtan állja a támadásokat és bátran szembenéz
a reszkető lábú Góliátokkal. Ki tudná felsorolni azokat a művészeket,
akik szebbnél szebb képekkel illusztrálták a Szentírás könyveit? Ki ne
szeretné és lapozná szívesen az úgynevezett képes bibliákat! Am a leg
szebb illusztráció azok élete, akik valóban az evangélium szerint alakí
tották életüket.

I94~-ben Japán megszállása során érdekes élményben volt részük
az amerikai katonáknak. Az egyik nap egy Simabuku nevű faluba érkez
tek, amelynek kb. ezer lakosa lehet. A legtöbb faluval ellentétben rend
kívüli tisztaság és rend fogadta a katonákat. A község vezetője elébe
ment a bevonuló csapatoknak és egy meglehetősen tépett könyvet tar
tott maga előtt. A katonák nem értették szándékát és meglepetve kér
dezték: miféle könyv ez? A polgármester erre elmondotta, hogy kb.
harminc évvel ezelőtt egy hithirdető pap érkezett falujukba. Csak né
hány napig tartózkodott itt és ezért maga köré gyűjtötte a falu veze
tőit. Megismertette velük a keresztény vallás igazságait és hátrahagyott
nekik egy japán nyelvű bibliát. Ök alaposan áttanulmányozták a köny
vet és úgy megtetszett nekik, hogy elhatározták: szerinte rendezik be
életüket. Ennek köszönhető, hogy immár évek óta nem fordult elő lopás,
gyilkosság, házasságtörés, részegeskedés és egyéb bűnös cselekedet. Egy
csendes forradalom ment végbe az emberek belső életében. Az evan
gélium magja jó földbe hullott és százszoros termést hozott ...

Igaz, hogya mi igehirdetésünk tökéletlen és nem izzik benne az apos
tolok lelkesedése. Talán mi is hibásak vagyunk abban, hogya hívek
olyan hamar elfelejtik. Ennek azonban más oka is van. Azért nem hoz
termést életünkben az Isten igéje, mert nem imádkozhatjuk a zsoltáros-



sal: Örömöm találtam a Te igédben ... Amiben nem telik örömünk,
azt könnyen elfelejtjük. Hallgassuk hittel, hallgassuk fölizzó szeretettel
a nekünk szóló üzenetet és akkor a mi életünkben is meghozza üdvös
séges termését.

LE AZ ALARCCAL!

Hamvazószerda

Csodálatos az emberi arc. Nem ok nélkül nevezzük belső világunk
tükrének. Tanúságot tesz szomorúságunkról vagy vidám kedvünkről.
Olykor a gyűlölet, a harag villámai cikáznak róla, máskor a gyöngéd
ség, a szerétet simogató fényeit sugározza. Büszkén virágozza fiatalsá
gunkat, de elárulja összetört életünket. Sokszor neheztelünk is rá árul
kodó magatartásáért. Ezért takarjuk le különféle álarcokkal.

A farsang a vidámság, a rnulatság ideje, jóllehet nem könnyű szívből

örvendezni. Mivel azonban nem akarunk ünneprontók lenni, elrejtjük
könnyeinket, vérző sebeinket. Úgy viselkedünk, mintha bennünk min
den rendben lenne. Alarcos arccal sodródunk a vidámság forgatagában.

A mai napon egyházanyánk fölemeli ujját és megállítja a farsangi
karnevált. Nem az ünneprontás, nem az irigység vezérli ebben a csele
kedetében. Figyelmeztetni akar arra, amit jómagunk is beláthatunk:
nem szabad, nem lehet mindig álarcot hordanunk ! Olyan arcra van
szükségünk, amit nem kell szégyellnünk se Isten, se emberek előtt.
Ezért szól ma az egyház és általa Jézus: Vedd le az álarcot és nézz
rám!

Mi hivő keresztények engedelmeskedünk az anyai szónak és íme mi
történik? Szürke hamut fog ujjai közé és keresztet rajzol homlokunkra.
Ugyan mire való a hamu az ember arcán, az ember homlokán? Figyel
meztet a valóságra. Ember vigyázz I Gondold meg, hogy mire és kire
tordítod arcodat! Ne felejtsd, hogy a világ jelenlegi alakja por és hamu
csupán. Nem kell megvetned a föld értékeit, de nem állhatsz meg előt
tük. A homlokodra rajzolt hamu erre figyelmeztet és még valamire.
Nevezetesen arra, hogy fordítsuk életünk arcát Arra, aki fölötte áll az
elmúlásnak.

A kereszt alakban rajzolt hamu Jézusra irányítja tekintetünket. Le
gyen a nagyböjtben az O arca lelkünk tükre. Hányszor állunk életünk
során tükör elé. Megnézzük magunkat, szépítgetjük hibáinkat. Hamvazó
szerdán és a nagyböjtben legyen Jézus lelkünk tükre. Lássuk meg benne
igazi énünket, álarc nélkül, leplezetlenül. Fogjunk hozzá lelkünk szépí-
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téséhez, a bűnbánó mosakodáshoz, a fiatalító imádsághoz, a gyógyító
vezekléshez. Homlokunkról hamar lepereg a kereszt alakban ráhintett
hamu. Am figyelmeztető üzenete ivódjék be a lelkünkbe! A keresztutat
járó Krisztus ezáltal is testvéreire, követőire ismerjen bennünk.

BŰN ÉS KEGYELEM

Nagyböjt I. vasárnapja
Róm 5,12-29

Egy szép napon fésülködés közben észreveszed, hogy ősz hajszálak
fehérlenek halántékod körül. Eleinte alig látható hajszálrepedések lát
szanak arcodon, de lassan mélyülnek és kiszélesednek. Egyre gyakrab
ban oda kell állnod rokonaid, barátaid, útitársaid sírja mellé és hall
gatni a koporsóra hulló göröngyök dübörgését. Az őszi szél arcodba
csapja az utak porát és a lombj ukat vesztett fák, mint eleven felkiáltó
jelek kiáltják: emlékezz ember! Vajon mire? Arra, amit ma olvas
fejedre az egyház: porból vagy és porrá leszel ... Ugyan miért teszi,
rniért mondja ezt? Nem kételkedhetünk benne; anyai szeretetből.

Ha az ember belezuhan egy megáradt folyóba, ösztönösen keres vala
mit, amiben megkapaszkodhat. Ezt tesszük valamennyien, akik az idő
rohanó, megállíthatatlan folyamában sodródunk. Szeretnénk megzabo
lázni az időt és olyan irányba fordítani, ahol a legtöbb öröm várakozik
ránk. Örök kísértés az ember számára, hogy az édes bűn felé forduljon;
életét, idejét, kedvteléseinek útján mentse meg az egyhangúságtól. Ki
tagadná, hogya bűnnek is megvan a maga pompája, gazdagsága? A mai
szeritleckében Pál apostol is ennek a kísértésnek egyetemes voltát hang
súlyozza. Az ember örök lázadó. A maga útját akarja járni. Nem haj
landó a szabadságát korlátozó határokat elismerni. Erkölcsi, magatartás
beli függetlenségre vágyik. Szemet huny teremtettségének ténye fölött.
Azt gondolja, az időt akkor használja fel helyesen, ha a régi mondás
szerint, leszakítja minden perc gyönyörét. Függetlenül attól, hogy ez a
virág milyen tövön terem. Szabad jára kell engednünk hajlamainkat,
akkor is, ha az állítólagos rossz vonzása alá kerülnek. A keresztény
üzenet ezzel szemben realizmusra neveli híveit. A boldogság kertjének,
a paradicsomnak is van kerítése. A törvény és az ezt fölismerő lelki
ismeret "anyagából" készül. Ahol ezt ledöntik, ott veszélybe kerül az
élet. Életünket nem az idő fogyasztja, hanem a bűn pocsékolja. És ez
akkor válik végzetessé, ha nem ismerjük fel idejében és a bánat, a meg
térés által nem változtatunk útirányunkon.
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Egy angol író, C. S. Lewis találó hasonlattal szemlélteti a kemény
szívű, a bánatra képtelen ember tragédiáját. Tegyük fel, hogy Isten egy
autóbuszt küld a pokol kapujához, hogyelszállítsa azokat, akik a
mennyországba akarnak jutni. Mindenki fölszál/hat egy feltétellel. Be
kell látnia bűnér és meg kell bánnia. Vajon mi történne? Nem lenne
egyetlen fölszálló sem, az autóbusz üresen térn e vissza. Akiből hiányzik
a bűnbánat, azon még az Isten sem segíthet.

Pál apostol látomása azonban nem korlátozódik a bűn sötét világára.
A sodródó időben, a bűnbe kapaszkodó emberiség előtt föltűnik a ke
reszt. Jézus Krisztus felénk dobja az irgalom mentőkötclét. Arra figyel
meztet, hogya bűn elpazarolja az időt, de az Isten felé fordulásunk
megállítja rohanását. Jézus azért jött a földre, hogy az életünket sodró
idő folyamát az örök élet tengerébe vezérelje. A nagyböjti szent idő
különösen felhívás, hogy megragadjuk a kegyelem felénk dobott mentő

kötelét. Ez történik a bűnbánat, a böjt, a vezeklés által. Hiszen "senki
sem léphet be a kegyelem országába, ha nem ment át a bűnbánat éles
kardján." (Bonhoeffer)

Napjainkban már elkopott a böjt gyakorlata és az egyház is fölol
dotta a böjti fegyelmet. Ez azonban ne jelentse azt, hogy szakítunk az
annyira szükséges önfegyelmezés gyakorlatával. Ha nem is tartózkodunk
bizonyos ételektől. de tartózkodhatunk például a káromkodástól és töb
bet imádkozhatunk. Böjtöljünk a haszontalan beszédekben, kerüljük a
megszólást, a rágalmazást és adjunk többet másoknak is szeretetünkből.
Mit ér a testi vezeklés, ha egész nap veszekszünk és gyűlölködnük?
Mit ér a szánkat megszentelni a böjttel és ugyanakkor beszennyezni
hazugsággal, illetlen beszéddel? És főleg ne feledkezzünk meg a hús
véti szentgyónásról. Amikor az apostolok megismerték Jézust, mindent
elhagytak és követték őt. Valami ehhez hasonló történik a jó szentgyó
násban. Meglátjuk Jézust, megfogjuk felénk dobott mentőkötelét és el
hagyjuk bűneinket. így lesz minden jó szentgyónás Krisztus követése.
Ismerjük fel végre, hogya bűnbánat szentsége nem valami kényelmetlen
parancs, hanem az isteni irgalom nagyszerű ajánlata. A kegyelem fel
kínálása.

Keresztények sírjatok, mélyen szomorkodjatok, énekeljük mától kezd
ve ősi énekünkben. Ki merne azzal dicsekedni, hogybotlások nélkül jár
ta élete útját és nincs szüksége a bűnbánat könnyeire? Ezt szemlélteti
a következő elképzelt történet. Egy keresztény ember azt álmodta, hogy
a pokol kapujában állt és megkérdezte: vannak itt katolikusok? Igen,
hangzott a válasz. Vannak itt protestánsok? Igen, vannak. Hát hitet
lenek? Azok is. Megszomorodva ment a mennyország kapujához. Ott
is megkérdezte: Vannak itt katolikusok? Nincsenek, hangzott a válasz.
Hát protestánsok? Azok sincsenek. Hát akkor kik vannak itt? Itt csak
megtért bűnösök vannak, akiket Jézus megváltott ...
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A nagyböjti időben minden héten közösen végezzük a keresztutat.
Elkísérjük Jézust, a nagy vezeklőt, az ártatlanul szenvedőt. Melléje
állunk, mint Veronika, mint Mária, mint Cirenei Simon. Bűnbánó lélek
kel, vezeklő szándékkal valamit mi is átveszünk keresztj éből. Tesszük
és tegyük ezt abban a hitben, hogy aki Krisztus keresztjét hordozza, az
" lélekmentés útját járja és a világ jövőjét, üdvösségét hordozza vállán.

DICSŰSÉGESSZENVEDÉS

Nagyböjt 2. vasárnapja
z'I'irn I,B-ID

A szabadságra született ember nehezen hordja a bilincseket. Kínos
állapot börtönben sínylődni, elzárva mindattól, amiért élni érdemes.
Ehhez a kínhoz szegődhet a szégyenkezés, az önvád, ha valaki meg
érdemelten raboskodik. A földön nem egyszer megtörténik, hogy ártat
lanokat is megfosztanak szabadságuktól. Igaz elveikért, bátor szókimon
dásukért, vallásos meggyőződésükért, az elnyomás elleni tiltakozásukért
börtönnel és bilinccsel fizetnek. Az ilyen börtön lehet akármilyen sötét,
az igaz ügy fénye beragyogja nyomorúságát. Az üldözött igazságért vi
selt bilincs nem szégyen, hanem dicsőség. Azoknak szégyen, akik ezzel
rabolták el az ártatlanok szabadságát.

Ilyen helyzetben írta Pál apostol azt a levelét, amelyből a mai szent
leckében olvashatunk egy részletet. Rómában raboskodik és innen írja
levelét kedves tanítványának Timóteusnak és nekünk is. Ö, aki bilin
csekkel áldoz az evangélium ügyéért, így biztat mindnyájunkat: ne
szégyelld az Urunk melletti tanúságtételt! Ki tagadná, hogy erre a biz
tatásra napjainkban is nagy szükség van?! Az evangélium ellenségei
világszerte minden eszközt fölhasználnak, hogy nevetségessé tegyék ke
reszténységünket. Igyekeznek azt a látszatot kelteni, hogy az atomkor
szak világában túlhaladott minden vallásos magatartás. Az istenhitet
ki kell lakoltatni a modern ember életéből. Felesleges pazarlás lenne
újabb templomokat építeni és harangszóval zavarni az új lakótelepek
nyugalmát I Tagadhatatlan, hogya tudományos gondolkozás a világ
szarnos vallása alól kihúzta a létalapot. "Igazában csak a kereszténység
áll még ma is a talpán és egyedül ő képes megmérkőzni azzal a szellemi
és erkölcsi világgal, amely Nyugaton a renaissance óta született. Nem
hiszem, hogy ha valakit mélyen megérintett a modern kultúra és a mo
dern meglátások, lehetne-e még őszintén konfucionista, buddhista vagy
muzulmán. De a modern ember még rnondhatja és vallhat ja magát tel-
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jesen kereszténynek ..." (Teilhard) Igy vélekedik egy katolikus termé
szettudós és bajosan lehetne igazát megcáfolni. Semmi okunk tehát
:l szégyenkező kereszténységre.

További kérdés lenne, hogy milyen lehet és legyen a mi tanúság
tételünk? Az nyilvánvaló, hogy hitünket nem kizárólag a templom falain
belül kell megvallanunk. A hit csak akkor igazi, ha meglátszik egész
magatartásunkon. Bertold Brechtnek van egy kis története, amelyben
két férfi beszélget egymással. Az egyik megkérdezi: vajon létezik-e
Isten? Az illető így válaszol: azt tanácsolom neked, nézz magadba és
vesd fel a kérdést: vajon az igenlő válasz után, ha elfogadod Isten
létezését, megváltozik-e az életed? Ha ez nem következik be, akkor tel
jesen felesleges a kérdés: van-e Isten vagy nincsen. Mindebből nyilván
való, hogy a hitünk melletti tanúságtétel csak a szerinte formált éle
tünk lehet. Nem kell kiállnunk az utcára vagy a gyár udvarára és Jézus
ról szavalnunk. Rajmundus Nonnatus életét szentelte a keresztény rabok
kiváltásának az arabok fogságából. Az egyik alkalommal, jómaga ma
radt Afrikában egy rab kiszabadításáért. Minden szabad idejében pré
dikált az embereknek. Kegyetlen ura ekkor lakatot tétetett a szájára.
Ettől kezdve nem tudott beszélni, de néma tűrésével is sugározta, hir
dette az Urat.

Pál apostol arra is figyelmeztet, hogy Isten erejében bízva viseljük el
a szenvedéseket az evangéliumért. Természetes dolog, hogya szenvedést
senki sem fogadja tárt karokkal. Am az élet nemegyszer úgy alakul,
hogy mellénk társul a szenvedés. Gyakran megpróbálunk elmenekülni
előle. Sokan hitüket is eldobják, ha szenvedni kéne érette. Aki azon
ban kiállja a szenvedés ütéseit, az megerősödve kerül ki ebből a
megpróbáltatásból. Közismert dolog, a gabonaféléket ősszel kell elvetni.
így csinálták már ezt ázsiai őseink is. Vajon miért? Mert a fagy hatására
a silány, életképtelen magvak elpusztulnak, csak az edzettek maradnak
meg. Ha mégis tavaszra marad a vetés, akkor a vetőmagvakat mester
ségesen le kell hűteni és így kiselejtezni a hitványat. A nehéz idők, a
szenvedéseket hozó életkörülmények így rostálják meg Isten népét is.
Ilyenkor derül ki, hogy kik igazán erősek a Jézusba vetett hitükben.

Az apostol nem mulasztja el annak hangsúlyozását sem, hogya bátor
tanúságtétel milyen jutalomra számíthat. Az a Jézus: aki legyőzte a
halált és fölragyogtatta a halhatatlan életet, rninket, az ő követőit is
részesít ebben a győzelemben. Be kell vallanunk, hogy gyakran igen
primitív fogalmaink vannak a halhatatlan életről. Isten országát valami
mcseországnak képzeljük, ami a halálon túli rnesszeségben létezik. Pedig
az örök élet itt ragyog szomszédságunkban. Ha komolya n törekszünk
megismerni Istent, akkor már meg is kezdtük az örök életet. Elkezdted
szeremi az Örök Szeretetet? Ime, megkezdted az örök életet. Türelmesen
viseled a szenvedés sebeit. Ime, megkezdted az örök életet. Irgalmassá-
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got gyakorolsz embertársaiddal ? Megkezdted az örök életet. Irtogatod
szívedből a gyűlöletet? Örömmel hallgatod Isten igéjét? jól érzed ma
gadat az Úr házában? Szívesen hallgatod a harangszó csengését? Gyak
ran kulcsolod imádságra a kezedet? íme, megkezdted az örök, a hal
hatatlan életet.

Kérjük Urunkat, segítsen minket erre a győzelmes lelkületre. Kérjük
Urunkat, hogy a világ gyorsan hervadó szerelme mellett ébressze fel
szívünkben a halhatatlan élet szeretetét. Kérjük Urunkat, hogya szen
vedés sebeiben, amit érette kapunk, legnagyobb dicsőségünket lássuk.

LELKI BÉKESSÉGÜNK

Nagyböjt 3. vasárnapja
Róm 5,1-2., 5-8

Minden ember könnyen fölismeri és rnegtapasztalja, hogy életünkön
mennyi romboló, szétziláló erő uralkodik. Gyakran megbillen lelki vagy
testi egyensúlyunk és nehezen sikerül helyrerázódnunk. Sokszor jogosan
az orvosokhoz menekülünk és a tudomány segítségét kérjük. Olykor
még az úgynevezett lelki betegségekre is van orvosságuk. Egyszóval:
mindenkinek szüksége van valakire vagy valamire lelki egyensúlya fönn
tartásához.

A. keresztény ember akkor keresztény igazán, ha hite, jézushoz fű
ződő barátsága ilyen békét biztosító erőt jelent számára. Minden ember
tele van fogyatékosságokkal és időnként komoly zavarok jelentkezhet
nek belső világában. A keresztény számára a hit jelenti azt az arkhimé
dészi pontot, ami a nehézségek zűrzavarából kimenekíti. Lássunk csak
erre néhány konkrét példát! Ki tagadhama. hogya keresztény ember
is ki van téve a kísértéseknek és a Szentírás szerint az igaz is hétszer
bukik el napjában. Ez a bukás, ez a kudarc megingatja a lelkiismeretes
ember belső egyensúlyát. Mit tesz, mit tehet ilyen helyzetben a hivő
ember? Kinyújtja kezét a bűnösök barátja: jézus felé. Egy jó szent
gyónással helyreállítja, visszaszerzi lelki békességét. Vagy gondoljunk
egy ránk zuhanó betegségre, amely talán hosszú időre levesz a lábunk
ról. Mit csinál, mit tehet ilyen helyzetben a hivő ember? jézusra emeli
a tekintetét és megkísérli szenvedését, fájdalmait az ő szeretetével fo
gadni és elviselni. Valahogy úgy, mint jogues Izsák hithirdető atyáról
olvasom. Önéletrajzában írja, hogy az indiánok elfogták és egy fához
kötötték. Hónapokig élt ebben a különös börtönben és közben verte az
cső meg a hó. Nem volt semmije. Aztán vett két botot és keresztbe



rakta. Ezeket nézte naphosszat. Ez volt az imája. Ez a csupasz kereszt,
ami olyan szegényes volt, mint Krisztus és ő maga. Leírja, hogy egész
napokat töltött szemléletében. Felkelt a nap, eljött a tél és a fogoly csak
nézte a keresztet. Lehanyatlott a nap, eljött az alkony, majd az este és
ő csak nézte a botocskákból alkotott keresztet. Mire gondolt? Semmire.
Azt érezte, hogy egyesülve van a mindenétől megfosztott Krisztussal.
A két botocska volt a híd, amely összekapcsolta vele. (jálics Ferenc:
Tanuljunk imádkozni! 49. lap.) íme, mint ez a példa is mutatja, az élő
hit így adhat lelki békét és biztosíthatja lelki egyensúlyunkat minden
megpróbáltatás közepette.

Pál apostol arra is figyelmeztet, hogy ehhez a lelki békéhez Jézus
kegyelme biztosítja az utat. Neki köszönhető, hogy segítsége által utunk
nyílt a kegyelemhez, az Isten fiainak dicsőségéhez. A vele való kapcso
latunk biztosítja mennyei Atyánk felénk forduló szeretetét. Olyan ki
tüntetése, fölemelése ez emberiségünknek, amivel méltán dicsekedhe
tünk. Nem valami kiabáló, magunk vagy mások előtt tetszelgő dics ek
véssel, hanem Istenhez fűző kapcsolatunk megbecsülésével. Hitünk any
nyit ér, amennyire rni értékeljük. A 23 éves Mary Drage, a londoni
operaház tagja katolizált. Lord Carnegie, aki rokonságban állt a királyi
családdal, feleségül akarta venni. Am éppen előkelő rokonsága miatt
csak anglikán templomban esküdhettek volna. Ezért Mary kisasszony
lemondott a tervezett házasságról. Ezt mondotta: rninden vonzalmam
ellenére a hitemet nem hagyom el. Számomra ez az első. Inkább legye
nek születendő gyermekeim katolikusok, rnint grófok vagy hercegek ...
Ezzel kapcsolatban méltán idézhetjük egy neves író megjegyzését:
"Akármennyire is eltorzult és megromlott gyakran a kereszténység, soha
sem feledkezett meg arról a szent eszméről, hogy annak az embernek
szemében, aki Isten országának szenteli életét, az uralkodók és kor
mányzók pompája olyan, rnint a felcicomázott szolgáló ruhája ..."
(H. G. Wells) Nincs igazabb dicsőség egy ember számára, mintha el
mondhatják róla, hogy jó keresztény. Mikor a németek 187o-ben meg
támadták Franciaországot, egy francia tiszt megkérdezte Bernadette-től:
nem fél a németektől? Én csak a rossz katolikusoktól félek, hangzott
a válasz.

Am a Jézusba vetett hit azért is szolgálja lelki békénket, mert kar
öltve jár a keresztény reménnyel. Méltán jegyzi meg valaki: a keresz
tény embernek nem rnúltja van, hanem jövője. Olyan világ kialakításán
dolgozik, ami nem hull a semmibe. Élete nem hiú levegőverdesés, ha
nem olyan erőfeszítés, amely során biztos úton haladunk a Krisztusban
föltárult jövő felé. Tévednek tehát azok a lélekgyógyászok, akik beteg
lelkű embereket azzal akarnak gyógyítani, hogya múlt jukban vájkálnak.
Az ember több, rnint a múltja és az élet jövője érdekes igazán. Soha



sincs késő, a hivő ember mindig új jövőt kezdhet. Nem acsalódásokból,
nem a kudarcokból, hanem a reményből élünk.

A Te Deum-ban énekeljük: Te vagy Uram én reményem, ne hagyj
soha szégyent érnem! Ettől a szégyentől nem kell félnünk. ha valóban
Isten lesz a reményünk. Isten és mindaz, amit csak O adhat nekünk.
Az állhatatosság kegyelme, örök üdvösségünk és az ehhez segítő kegyel
mi ajándékok. Csalódás csak akkor érhet, ha saját erőnkben, elképzelé
seinkben, terveinkben reménykedünk. Nem baj, ha dugába dőlnek ter
veink. Egy a fontos I Ne veszítsük el Istent, a mi örök reményünket.
Ne én, ne az én terveim, ne az emberek, hanem Te légy, Te maradj
Uram az én reményem!

A VILAGOSSAG FIAI

Nagyböjt 4. vasárnapja
Ef 5,8-14

Különböző időben ugyan, de minden este betakarja földünket a sötét
ség bársonya. Ha borús az ég, teljes a sötétség, ha derült, akkor fölra
gyognak a csillagok, rnint a győzhetetlen világosság követei. Földi éle
tünknek ez a váltakozó megvilágítása döntően befolyásolja életünk rit
musát. Igaz, sokszor szívesen fogadjuk az elpihentető sötétséget és beta
karózunk fekete paplanával. Am álmaink egén is a világosság győzelmét
várjuk, mert ő az élet igazi rendezője.

Mindezek tudatában megérthetjük, hogy miért szövi át a biblia vilá
gát is életünk e kettős alapszíne. A világ teremtéséről szóló költői elbe
szélés a világosság és sötétség szérválasztásával kezdődik. A Jelenések
könyve pedig úgy állítja elénk a világ végét, mint a világosság végle
ges győzelmét. A közbeeső idő, az emberi történet küzdőterén azóta és
addig folytatódik a világosság és a sötétség küzdelme. A világosság az
igazság, a szeretet jelképe, a sötétség pedig a bűn, az erkölcsi rossz
képviselője. Nem véletlen tehát, ha az Úr Jézus önmagát a világ vilá
gosságának nevezi és kijelenti: aki engem követ nem jár sötétségben.

Pál apostol szintén alkalmazza ezt a jelképrendszert leveleiben. A bűn

egyetemes voltát hangoztatva figyelmeztet, hogy az egész emberiség a
sötétség uralma alatt áll. Bűneink által önmagunkat szolgáltatjuk ki
e sötét és pusztító hatalomnak. Isten azonban nagy irgalmasságában
Jézus Krisztus által meghív az ő csodálatos világosságára. Meghív az
istengyermeki életre, a bűnből való szabadulásra, Isten fiainak szabad-
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ságára. Ez a meghívás arra kötelezi a keresztényt, hogy úgy éljen, mint
a világosság gyermekeihez illik.

Prohászka püspök beszélte el, hogy az ausztriai Stájerországban van
egy időrágta, sziklás hegy és a lábánál egy kis tó. Csak háromholdnyi,
nem rnély, mindenütt látni a fenekét. Pisztrángok sütkéreznek a nap
sugártól átjárt vizében. De a cikázó pisztrángok játékán kívül látni ott
mást is, bűvös színjátékot. A színek, a fények játékát, amelyet csak a
napsugár tud játszani az átlátszó vizeken ... Amiről azonban ez a tó
híres, az nem a verőfény, nem az opálos sugártörés, hiszen van az Isten
szép világában ebből másfelé is elég. Hanem arról híres a tó, hogy vak
pisztrángok vannak benne s arról még híresebb, hogy ezek a vak halak
később ismét visszanyerik szemük világát. Elvesztik a sötétségtől és visz
szanyerik a világosságtól. A sötétségbe úgy kerülnek, hogy követve ösz
tönüket, mely őket a víz folyása ellen úszni készteti, belekerülnek a
hegység üregeibe, azokba a fekete tavakba, ahol nincsen szín, nincsen
fény, nincs napsugár. S mivel sokáig nem tudnak kitalálni onnan, hát
megvakulnak. Ez az elváltozás azonban nem lehet lényeges, vagyis
nem a szemideg, sem más lényeges része a szemnek nem pusztul el,
hanem csak ideiglenes bénulás lép fel. Mikor aztán a halak visszakerül
nek a napsugaras tóba, ott megint látókká lesznek.

Nos, valami hasonló jelenség figyelhető meg az ember, az emberiség
életében is. Isten nélkül, Krisztus nélkül, hit nélkül, szeretet nélkül sötét
világba téved. A bűnös szenvedélyek, az értelmetlenné váló élet sötét
üregeibe, ahol belső látószerveink megvakulnak. Eszményeink csillagai
lehullanak, nincs mibe kapaszkodnunk és hiába gyújtogatunk apró mé
cseseket, melyeket a tudomány és technika olaja táplál. Mily kegyelem,
hogy ez a vakság nem végérvényes. Mily kegyelem, hogy Isten hívása
erősebb a mi bűnös megfutamodásunknál. Elég egy szívünkben meg
szólaló sugallat, egy önelégültségünket földúló sorscsapás, egy komoly
csalódás, Isten igéjének fülünkbe csendülő szava és megtaláljuk a kijá
ratot, a fényt és annak boldogító látomását.

Pál apostol arra is figyelmeztet, hogya Krisztustól kapott világosságot
tovább kell adnunk az embereknek. Hogy valóban a világosság gyerme
kei vagyunk, azt embertársaink iránti szeretetünkkel tanúsíthatjuk. Hadd
idézzem ennek szemléltetésére VII. Pius pápa Napóleon iránti maga
tartását, szeretetét. 18°4. május 4-én a francia szenátus Bonaparte Na
póleont császárrá választotta. A korzikai hadnagy dicsvágya tetőpontjára
hágott. Nem kisebb személynek, mint a pápának kellett őt császárrá
koronázni. Nem Rómában, hanem a párizsi székesegyházban. VII. Pius
pápa a kényszerítő körülmények hatására rászánta magát az utazásra.
A Notre Dame-ot zsúfolásig megtöltötték a kívánesi párizsiak. A bíbo
rosok kíséretében bevonult már a pápa, csak Napóleon késik. A bíbo
rosok fcl vannak háborodva, de a Szeritatya türelmesen várakozik. Elő-
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veszi breviáriumát és imádkozik. Végre egyórai késéssel megérkezik
Napóleon. Megkezdődika szertartás és a pápa a korona után nyúl, hogy
Napóleon fejére helyezze. Napóleon azonban fel ugrik, kikapja a pápa
kezéből a koronát és maga teszi saját fejére. A tömegen végigfut a fel
háborodás moraja. Ez azonban csak kezdete az egyházat ért megaláz
tatásoknak. A hatalomtól megittasult császár később letartóztatja és fog
ságba veti a pápát, aki kénytelen kiközösítéssel sújtani a zsarnokot.
Lassan azonban lehanyatlik Napóleon szerencsecsillaga. A pápa vissza
nyeri szabadságát, Napóleont pedig Szent Ilona szigetére száműzik. Min
denkitől elhagyatva, gyomorráktól gyötörve várja a halálát. Csak a pápa
siet segítségére, ezzel áll "nemes bosszút". Két papot és egy orvost küld
hozzá, hogy segítségére legyenek testi és lelki nyomorúságában. Napó
leon édesanyja Leticia asszony Consalvi bíboroshoz írt levelében így
mond érte köszönetet: "Én, a fájdalmak anyja, köszönetet mondok
Öszentségének rnindazért, amit a fiamért tett. Kérem, fogadja köszö
netemet és annak háláját, aki Szent Ilona szigetén ezekben az órákban
néz szembe a halállal. Egyedül Ön és Oszentsége voltak azok, akik sze
rencsétlen fiam szenvedésén enyhíteni igyekeztek. Ezért én teljes szívem
ből köszönetet mondok oly melegen és rnélyen, mint ahogy egy anya
tud köszönni."

Azt mondottam: az ember elfogadja ugyan a setétséget, de szíve mé
lyén a világosságra vágyik. Milyen jóleső reggelente belenézni a nap
sugár által megaranyozott ablakunkba. Vagy a hosszú tél után behunyt
szemmel a nap felé fordítani arcunkat. A sok emberi gonoszság, gyűlö
let, bosszú és harag sötétjében egy szerető arcra találni. Legyen ilyen
a mi arcunk is és akkor, csakis akkor reménykedhetünk a ránk ragyogó
örök világosságban.

LÉLEK SZERINTI ÉLET

Nagyböjt 5. vasárnapja
Róm 8,8-11

Mióta ember az ember, igyekezett tisztességgel eltemetni halottait.
Ebben is megnyilvánult önbecsülése, ami az emberi méltóságot megilleti.
A sírokban elhelyezett kincsek vagy szerényebb útravalók nem a halott
nak szánt utolsó ajándékok, hanem annak a hitnek jelzői, hogy az ember
nem hal meg egészen. Valami megmarad belőle és túlvilági útra indul.
No, persze napjaink tudományoskodása ezt a hitet túlhaladott, primitív
magatartásnak, illúziónak, öncsalásnak minősíti. Vágyálom csupán, az



emberi gőg és nagyravágyás megnyilatkozása. Nem akarunk sorsközös
séget vállalni az elmúlással, a valóságról megfeledkezve öröklétet köve
telünk magunknak. Márpedig a tapasztalás arra tanít, hogy életünk a
bölcső és koporsó közti létre szorítkozik. A bölcs ember belenyugszik
ebbe. Úgy rendezi be életét, hogy ebben a szűk keretben a lehető leg
teljesebb életet éljen. Minden lehetőséget kihasználni, semmiről le nem
mondani, az életet maximálisan kiélvezni. Ehhez a döntő kérdéshez szól
hozzá Pál apostol a mai szentleckében.

Határozottan kijelenti: aki test szerint él, nem kedves Isten előtt.
Az első kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mit ért az apostol a test sze
rinti életen? Nyilvánvalóan nem akarja leértékelni azt a testet, amely
emberi szernélyiségünk hordozója. Hiszen Krisztus is megtestesült, ma
gára öltötte a hústestet, hogy megdicsőítve fölvigye az Atya jobbjára.
A test szerinti élet azt jelenti, hogya bűn leigázhatja a testet és olyan
életre biztathatja, amely a múlandó testre korlátozódik. Márpedig a
megkeresztelt emberben Isten lelke lakik és általa szabad utunk nyílt
az Atyához. A Krisztussal való kapcsolat kiemel a testi élet szűk dimen
ziójából, a természet öleléséből, az elmúlás, a halál karjaiból. Csakis
a kegyelem által válik az ember teste szellemi testté és így válik lelkivé
az életünk. Ennek a lélek szerinti életnek ígér Isten örök megdicsőülést,
folytatást az ő országában.

A lélek szerinti élet azt kívánja tőlünk, hogy harcot kezdjünk rosszra
hajló természetünkkel és az életszentség irányába törjünk. Ismerjük fel
azokat a szálakat, amelyek túlvisznek önmagunkon és összekötnek a
nagy Ajándékozóval. Fogadjuk el a krisztusi életmintát és a megtérés
által javított kiadásban járjuk életutunkat. Valahogy úgy, mint Korto
nai Szent Margitról olvassuk.

A 13. század gyermeke volt, de élete és annak körülményei beille
nek a mai világba is. Ki is volt ez a különös szent? Szegény szülők
gyermeke, akit azonban Isten különös testi szépséggel ajándékozott meg.
Szépsége hamarosan feltűnést keltett az emberek között. Margit nemcsak
szép, de értelmes leány is. Szellemesen tudott társalogni, tudatában volt
szépségének és okosságának. Boldogan úszott a hódolók bókjai között.
Sokat várt az élettől, ki akarta élvezni, hiszen szép és fiatal. A szülői
ház nem sokat nyújthatott neki. Otthonukban állandó vendég az éhség.
Ráadásul apja és mostohaanyja keményen bánnak vele, mindig a sarká
ban vannak. El, el innen, biztatja magát Margit. igyunk a világi örö
mök kelyhéből ! Bekopog egy nemesi kastélyba, ahol szépsége miatt is
szívesen felfogadják. Cselédlánynak alkalmazzák, de hamarosan suttogni
kezdik: Margit a fiatal gróf szeretője. Kilenc évig él a gróffal vadhá
zasságban és közben egy kisfia is születik. Sajnos az anyaság sem változ
tat életén. Szenvedélyéért, élvezeteiért hajlandó mindent föláldozni.

Egyszer a gróf elutazik. Margit aggódva várja haza kedvesét, rnert
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már vissza kellett volna érkeznie. Végül keresésére indul. Nem messze
az erdei ösvényen megáll. Az út melletti gödörben egy holttest fekszik.
A halott arca teljesen szét van roncsolva, testét sebek borítják. A gyil
kosok még a ruhát is lehúzták róla és néhány faággal takarták be. Mar
git közelebb lép és a halottban fölismeri kedvesét. Nem, ez nem lehet
igaz! Sajnos mégis így van. Megölték, kirabolták. Letérdel az útszélre
és megdöbbenve nézi a halottat. Fölébred lelkiismerete és hirtelen eszé
be ötlik: hová jutott ennek a szerencsétlennek a lelke? Ha elkárhozott,
miattarn kárhozott el. A halál sötét látomása ellépked a szép fiatal
asszony előtt és többé nem szabadul tekintetétől. Fogja gyermekét és
elmenekül a kastélyból. Sötét az éjszaka, amilyen sötét az ő élete. Egyre
szólitja a lelkiismeret: mit tettél, hová süllyedtél ? Margit rohan az
éjszakában és mire megvirrad. ott áll a szülői ház előtt. Nem szívesen,
de befogadják. Nem tud megnyugodni. Napokig ül szótlanul, tétlenül,
maga elé meredve. Szülei nem értik lelkiállapotát. Ha beszélni, magya
rázkodni akar, ajkára fagya szó. Borzalmas kínokat áll ki és rettentően
szégyelli magát. Végül mostohaanyja elűzi házukból. Margit gyerme
kével együtt elmenekül. A falu lakói kárörvendően mondogatják: úgy
kell neki! így jár mindenki, aki megfeledkezik a tisztességről. Út
közben megszólal a kísértő hang: menj Firenzébe! Szép vagy és
fiatal. Sok férfi két kézzel kap utánad. Margit azonban nem hallgat
ezekre a hangokra. Elég volt a bűnből! Ö már a bűnbánat karjaiba vá
gyakozik. Kortonába siet és bekopog a ferencesek kolostorába. Papot
kér, gyónni szeretne. A gyóntatóatya megértéssel hallgatja. Könnyekkö
zepette vallja meg bűnös életét. Olyan keményen vádolja magát, hogy
a gyóntató papot is megrendíti. Az az asszony, aki nagy volt a bűnben,
még nagyobb a bűnbánatban. A megtérő fölött elhangzik a föloldozás
szava. A bűnbocsánat megtörtént, de Margit tovább folytatja a bűn
bánatot. Mint cselédleány dolgozik, de az éjszakákat sokszor térdenállva,
imádságban tölti. Hamarosan példakép lesz a városban és az egyház,
mint a búnbánat hősét avatta szentté.

íme, így szól Kortonai Margit története. Egy asszonyé, aki éveken
át a test szerint élt, a bűn szolgaságában, de a Lélek indítására megvál
toztatta és szentté küzdötte életét. Ez az út előttünk is nyitva áll!



A SZOLGALÚ JÉZUS

Nagycsütörtök
IKor 11,23-26

Ma este képzeletben lépjünk be az utolsó vacsora termébe, ahol
Jézus kívánsága szerint elkészítették a húsvéti bárányvacsorát. Az apos
tolok jól ismerik ennek az étkezésnek jelentőségét, a szokásos szertartá
sokkal. Mindent természetesnek találnak, nem látnak benne semmi rend
kívülit. Jézus azonban a meglepetések embere. Ma este is ilyennek mu
tatkozik.

Földi élete során sokat fáradozott annak érdekében, hogy megváltoz
tassa az emberek Istenről alkotott téves fogalmait. Hallgatói közül töb
ben éppen azért pártoltak el tőle, sőt megbotránkoztak, mivel véleménye
nem egyezett a közvéleménnyel. Ök egy magukfaragta Istenben hittek,
egy elképzelt Messiásban és elutasították az igazit. Az emberi képzelet
mindig szívesen ültette isteneit a hatalom és dicsőség trónusára. Egy
nagyhatalmú Istent akartak szolgáni és imádni. Olyan Istent, aki elti
porja ellenségeit és fölemeli barátait. A választott nép és köztük az apos
tolok is valami ilyesmit vártak Jézustól. Olyan valakit, aki "az erő pozí
ciójából" közeledik a világhoz. Nem így történt.

Ime, az utolsó vacsora meglepetése. Jézus föláll az asztaltól, kötényt
köt maga elé és elindul, hogy megmossa apostolai lábát. Teljesen ért
hető, ha Péter a maga és társai nevében tiltakozik. Ök nem akarnak
tudni egy szolgáló Messiásról. Elképzelhetetlen, hogy az Isten Fia ilyen
rabszolgamunkát végezzen. Isten uralkodjon, parancsoljon és ne szol
gáljon I Mi emberek legalább így gondoljuk. Mert jómagunk is szeretünk
uralkodni. Uralkodni a családban, a munkahelyen, uralkodni a népe
ken, uralkodni a világon. Mit meg nem tettek és tesznek a hatalom meg
szállottai, hogy ideig-óráig élvezhessék az uralkodás mámorát. Vajon
nem abból származik-e az emberiség legtöbb nyomorúsága, az emberi
méltóság, az emberi szabadság megsértése, hogy az ember uralkodni
akar mások felett? És íme, mit csinál Jézus? Ö, akinek megadatott rnin
den hatalom égen és a földön, letérdel apostolai elé és megmossa lábu
kat. Meghajol a szolgáló Isten az uralkodásra vágyó ember előtt. Meg
hajol a Teremtő az engedetlen teremtmény előtt. Mert ő nem azért jött,
hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon másoknak. Nemcsak
meglepő, szenzációs cselekedet ez Jézus részéről, hanem jövendölés is.
Komoly figyelmeztetés: azok tettek és tesznek legtöbbet az emberiségért,
akik nem az uralkodásban, hanem az emberek szerető szolgálatában
keresik boldogságukat.

Nézzétek Jézust, amint sorban letérdel apostolai előtt és kezébe veszi

70



lábukat! Azokat a lábakat, amelyek immár évek óta az ő nyomában jár
ták Palesztína poros útjait. Elkísérték a Boldogságok és a Színeváltozás
hegyére. Nem, nem számolták a kilométereket. Ám jézus a jövőbe is
tekint. Csak ő tudja igazán, hogy ezek a lábak is rálépnek egyszer a
maguk keresztútjára. O, mennyi kilométer van beprogramozva ezekbe
alábakba ! Mennyit kell még gyalogolniok, hogy elvigyék mindenhová
az evangélium üzenetét! jézus erre is gondol, midőn az apostolok lábát
mossa. Péterét, Tamásét, júdásét is ... Letérdel előtted, előttem is, hogy
megmossa lábunkat. Mily sokszor tévedtünk a bűn sáros útjára! Milyen
mocskosan álltunk Isten színe előtt. De jézus lehajolt hozzánk. Nem
azért, hogy lesújtson, hanem, hogy megtisztítson, fölemeljen. S történik
mindez azért, mert nekünk egy emberekhez hajló, embert szolgáló Iste
nünk van. Szívünk megtelik hálával és könnyes szemmel nézünk a láb
mosó Krisztusra. Vajon mivel viszonozzuk minciezeket? Ö maga adja
meg a választ kérdésünkre. Megértettétek, mit tettem veletek? Ti Mes
ternek és Úrnak hívtok engem. jól teszitek, az vagyok. Ha tehát én,
az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok
egymás lábát. Példát adtam nektek: amit én tettem veletek, ti is úgy
tegyetek ... Szolgáljátok, szeressétek az embereket!

Az apostolok még föl sem ocsúdtak a lábmosás meglepetéséből, ami
kor újabb szenzáció következett. A lábmosó Isten a legnagyobb szolgá
latot vállalja, kenyéradó Isten akar lenni. Mert ez a legértékesebb szol
gálat, táplálni az éhező embert. Ezt teszi a természet háztartásában is,
ahol minden esztendőben asztalt terít számunkra. De mert az ember
nem csak kenyérrel él, megajándékoz a szellem javaival is. Tudással,
művészettel, a kultúra és a civilizáció tengernyi kincsével. Am jézus
nem éribe a természetes javak osztogatásával. Lehajol hozzánk és meg
ismertet Isten gondolataival. Sőt, ennek a kenyéradó szeretetnek ne
továbbjaként kenyerünkké és italunkká alázódik. Ez az én testem, ez
az én vérem, mondogatja a szeretet mámorában. Kenyéradó, velünk
egyesülő Isten akar lenni. Tudja jól, nem lehetünk egész emberek mások
közössége nélkül. Nem kapaszkodhatunk az emberség csúcsára egyedül.
És ide, az isteni élet természetfölötti magasába, csak ő emelhet minket.
Ezért hajol le olyan rnélyen és ezért lesz lelki kenyerünkké.

lme, ezt tette jézus nagycsütörtökön és ezt teszi azóta is. 19y lett az
utolsó vacsora terme a keresztény remény szülőszobája. Mi keresztények
r.em azért bízunk a jövőben, mert óriás sá nőtt az ember és kinyújtja
kezét a csillagok felé. Mi nem azért bízunk a jövőben, mert egyre sza
porodnak az atomhatalmak és növekszik az atombombák és rakéták
száma ... Mi azért reménykedünk a jövőben, mert nekünk egy hozzánk
hajló, boldogságunkat, üdvösségünket szolgáló Istenünk van. Mi azért
reménykedünk a bőség kosarában, mert nekünk egy kenyéradó Istenünk
van. Ö bízik bennünk. Bennünk, az ő követőiben, akik az utolsó va-
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csora termében tanuljuk meg, hogy nekünk is másokhoz hajló, "enni
való", felebarátainkat szolgáló emberekké kell változnunk. Ha Jézus
találkozni akar velem a szentmisében, én sem lehetek emberkerülő. Ha
Ű föláldozza magát érettem, nekem is föl kell áldoznom magamat, idő
met, pénzemet, kényelmemet, büszkeségemet az emberekért.

Szolgáló, kenyéradó Jézus, taníts meg minket is erre a boldogító
emberszolgálatra !

N:E:ZZÜNK A KERESZTRE!

Nagypéntek
Zsid 4,14-16

Nagypénteken ősi szokás szerint felmutat juk, leleplezzük a keresztet
és közben ezt énekeljük: "fme, a szent keresztfa, rajta függött valaha,
a világnak váltsága." Tőletek pedig azt kéri egyházanyánk: nézzetek föl
Krisztus keresztjére!

:E:.letünk során mennyi mindenre fölnézünk. Nem hiába nevezi a gö
rög nyelv antroposznak, fölfelé néző lénynek az embert. Ősidők óta
valami csodáló hódolattal nézzük a csillagos égboltot. Lázas nyugtalan
sággal kutattuk fel az ismeretlen földrészeket, a magasba nyúló hegy
óriásokat. A kisgyermek fölnéz édesanyjára és szerető arcának látomá
sa szépségbe öltözteti arcát. A szerelmesek egymásra néznek és kigyúl
szívük fényessége. Ránézek kertem rózsafáira, virágos bokraimra és lel
kemben is kivirágzik a szépség rózsafája. Nem, nem kell biztatni rnin
ket, hogy fölnézzünk az élet ezer és ezer szépségére. Am arra igen, hogy
a keresztre nézzünk. Hiszen a szépség mellett akarva-akaratlanul oly
sok csúfságot látunk az életben. Minderről igyekszünk elfordítani tekin
tetünket. Egyházunk nagypénteken mégis arra buzdít: nézzetek fel a
keresztre, Jézus keresztj ére!

Vajon rni az értelme ennek a fölnézésnek? Miért kell fölnéznünk a
keresztre? Mert a fölfeszített, rajta gyötrődő és haldokló Krisztus ér
tünk, a mi üdvösségünkért függ a kereszten. Föl kell néznünk, mert
Jézus is felénk fordítja töviskoszorús, véres arcát. Föl kell néznünk,
mert azok az átszegezett kezek minket akarnak ölelni. Föl kell néznünk,
mert azok a vérző sebek minket akarnak meggyógyítani. Igaz, hogy
a keresztrefeszítés előtt Jézust megfosztották ruháitól. Mégsem függ
ruhátlanul a kereszten. Vérének bíborába, kínjai ruhájába, megváltó
szeretetébe öltözködik. Értünk vérzik, értünk szenved, értünk engesz
tel. Ezért, ezért kell fölnéznünk a keresztre.
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Az ősi liturgia mindezt két szóval indokolja: salus mundi, a világ
üdvössége. Isten sok fát ültetett a föld gyümölcsöskertjében. Fia számá
ra is növesztett egyet és kereszt lett belőle. Jézus sebei a virágok, meg
tört teste a gyümölcse. Ma nagypéntek este történik a véres szüret, ami
kor Jézus szívét adja nekünk, hogy üdvösséget vásárolhassunk rajta.
Mennyi minden után futkosunk mi emberek. Mennyi mérges, tiltott
gyümölcs után nyújtjuk ki kezünket. Mit törődnek sokan a kereszttel,
ugyan ki nyújtózkodik az üdvösség gyümölcse után? Ugyan kinek van
ideje megállani rohanó világunkban a kereszt előtt és fölnézni rá? Néz
zetek körül templomunkban és megkapjátok a választ.

Kérdezhetné valaki: mit jelent ez a régi, de tartaimát veszített szó,
hogy üdvösség? A válasz igen egyszerű. Földi életünk sikere, boldogsá
ga, üdvössége attól függ, hogy találkozunk-e valakivel, aki a szeretet
karjával magához ölel és ezáltal beteljesíti életünket. Itt élünk a földön,
a legtöbb ember számára ismeretlenül. Egymilliós városban, hatalmas
bérházakban is kínosan egyedül. Alig találunk barátokra, ismerősökre.
Vajon hány ember ismer és szeret minket? Nem sok! De mindez nem
elkeserítő, ha van legalább egy valaki, aki számára a legkedvesebbek
vagyunk. Egyetlen emberszív szeretete elegendő ahhoz, hogy életünk
beteljesedjék és üdvösséget, boldogságot találjunk. Sokat, nagyon sokat
adhat nekünk az emberek felénk sugárzó szeretete. Am mily könnyen
kialszik ez a fény, ez a világosság I Nemcsak a halál oltogatja, hanem az
élet is. A csalódások, a megunások, az árulás, a hűtlenség. Mily töré
keny az emberektől függő boldogságunk! Éppen ezért mi keresztények
nem ok nélkül nézünk a keresztre. Jézus szeretete ragyog róla kioltha
tatlan fénnyel. Hiába takarják le, szeretete átverődik rajta. Ugye mi
lyen különös! Az a Jézus, aki csak néhány óráig függött a kereszten,
ennek pillanatképét hagyományozta reánk. Leggyakrabban így ábrázol
juk. Vajon miért? Mert szeretete itt ragyogott fel a leghatalmasabban.
Itt mutatta meg, nem ellenünk, hanem értünk élő Isten akar lenni. Ér
tünk, a mi üdvösségünkért szállt le a mennyből és értünk, a mi üdvössé
günkért nem szállt le a keresztről. A kereszten maradt, hogy fölnézhes
sünk rá és sebei által meggyógyuljunk.

Íme, ezért nézünk mi, Krisztus barátai nagypénteken a keresztte. Saj
nos sokan nem követik példánkat és elfordulnak a kereszttől. Sokan
vannak, akik beérik a földi látomásokkal, kétes boldogsággal és "da
lolnak, ha a keresztre néznek." De kérdezem én: van-e veszedelme
sebb tékozlás, mint a szeretet megvetése? Vajon mi értelme van a ke
reszt elleni tusakodásnak? Megengedheti-e magának a bűnös emberiség,
hogy semmibe vegye Krisztus keresztjét? Miért fogjuk be fülünket,
mikor Jézus ma is kiált: Hol vagy Adám? Szólongat, mert azt akarja,
hogy fölnézzünk rá. Fölnézzünk bűneink bokrából, a közöny sivatagá
ból, a gyávaság, az árulás éjszakájából. Lépjünk eléje és mondjuk: itt



vagyok Uram! Nem a bűn a legnagyobb rossz, hanem a visszautasított
irgalom. Nem a kereszt a szégyen és gyalázat, hanem a tőle való elfor
dulásunk.

Ime a szent keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága. Néz
zetek föl a keresztre, melyen a szolgáló, kenyéradó Isten szenvedő Is
tenné alázkodik. Nem sokat beszél ajkával, annál inkább tettével. Ezért
minden fűrész kicsorbul, amely ki akarja vágni a keresztet. Minden le
pel szétszakad, amely el akarja takarni a keresztet. Minden szem meg
vakul, amely nem akar fölnézni a keresztre. Minden fül megsüketül,
amely nem akarja meghallani az utánunk kiáltó Istent... A kereszt
nem ítélőszék, hanem az irgalom trónusa. Jöjjetek, boruljunk eléje és
nézzünk föl a keresztre!

DICSÖSÉG A FELTAMADAsBAN ISTENNEK

Húsvét
IKor 5,6-8

Karácsony ünnepén egy barlang, egy istálló, egy jászol elé állítja hí
veit az anyaszentegyház. Ajkunkra adja az angyalok énekét: Dicsőség
a magasságban Istennek! Szükség volt erre, mert ugyan ki ismerte volna
fel az istállóban, a jászolban fekvő kisdedben a világ Üdvözítőjét?
A mai napon, húsvét ünnepén nincs szükségünk angyali tanúságtételre.
Nem az ő énekük, hanem a tények beszélnek Isten dicsőségéről. Az üres
sír, a káprázó szemű, hazudozó katonák, a Krisztust látó apostolok
egyértelműen hirdetik: dicsőség a halálban, dicsőség a feltámadásban
Istennek!

Húsvét reggelén jámbor asszonyok sietnek Jézus sírjához. Vajon csak
ők vállalkoznak erre az útra? Nem! Velük együtt az egész emberiség
a temetők útját járja. Egyre szaporodnak halottaink, egyre több sír
domb várja virágainkat. Fejfák lándzsája sebzi szívünket. Hiába he
lyezzük temetőinket egyre távolabb mindennapi életünk útjától. Hiába
szépítjük útjainkat, minden út a temetőbe vezet. A nagy író, Tamási
Aron fölteszi a kérdést: mi célra vagyunk a világon? Igy válaszol rá:
hogy valahol otthon legyünk benne. Hozzá tehetnők: néhány évtizedig
az emberszív fűtötte falak között, aztán mindörökre a sírunk rnélyén.
Bármennyire is szép az élet, a halál kioltja ragyogását. Irigylésre méltó,
de idegen lenne számunkra az a valaki, aki nem kényszerülne hozzánk
hasonlóan a halál keresztútját járni. Tudta ezt Jézusunk és ezért is vál
lalta a szenvedést és a halált. "Nem tartotta Istennel való egyenlőségét
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olyan dolognak, amihez feltétlen ragaszkodjék ... Megalázta magát és
engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig." (Filip 2,5-8)
Az embert természete veti alá a halálnak, Krisztus pedig mindezt ön
ként vállalta. Értünk lett emberré, értünk fáradt földi életében, értünk
szenvedett és értünk akart meghalni.

Krisztus tehát találkozni akart a halállal, de korántsem azért, hogy
elismerje győzelmét. Mi emberek elesünk az ellene vívott küzdelemben,
de Jézus erősebbnek bizonyult nála. Ugyan rnit érnénk azzal, ha megszü
letik Betlehemben, de végül meghal a kereszten? Mindezzel megmutat
ja ugyan együttérzését, sorsunk vállalását, de nem változtat sorsunkon.
Am húsvét hajnalán valami hihetetlennek látszó forradalom történt.
Az a Jézus, aki értünk született és értünk halt meg, most értünk föl
támadott. íme, ez a húsvéti örömhír lényege, a sorsdöntő fordulat az
emberiség életében. A halál igájába kényszerült embert megérinti az
élet ura és új távlatokat nyit előtte. Istenünk emberszeretete nemcsak
abban nyilvánult meg, hogy fiát adta értünk. Sokkal inkább abban,
hogy föltámasztotta értünk. A keresztfán szeretetből mintegy lemon
dott a hatalmáról, de ezt a hatalmát húsvét hajnalán a rni vigaszunkra
visszavette. Isten szeretete nem csupán szolgáló, kenyéradó, hanem di
csőséges, hatalmas szeretet is. A húsvéti örömhírnek tehát ez a lényege:
értsétek meg emberek, hogy értetek támadtam föl a halálból! Ú gy sze
retlek, hogy nem a halálig, hanem az örökkévalóságig akarlak szeretni.
Nem a halálra, hanem föltámadásra, örök életre teremtettelek. A földi
élet nem zsákutca, a világmindenség nem börtön, az ember nem rabja
a halálnak. A sír nem jelent végzetes bányaomlást, ahonnan nincs me
nekülés. Húsvéti sírom kijárat a temetők utcájából.

Mindebből nyilvánvaló az a keresztény tanítás, hogy húsvétkor nem
csak Jézus, hanem a saját föltámadásunkat is ünnepeljük. Igaz, ez ko
moly teherpróbára teszi hitünket. A föltámadás ugyanis nem tartozik
a természet rendjéhez, a megtapasztalható tények világához. A föltáma
dás kapui csak a hit előtt nyílnak meg és a szerinte formált élet része
sülhet dicsőségében. Az egyik városba kötéltáncosok érkeztek. Az egyik
szédítő magasságban rnutatta be tudományát. Mindenki visszafojtott
lélegzettel figyelte, amint a himbálózó kötélen áttol egy talicskát. Meg
érdemelte a tapsot. Eztán megkérdezte a nézőktől : elhiszik-c, hogy visz
sza tudja tolni a talicskát? Elhisszük. Ekkor a kötéltáncos rámutatott
egy emberre: "Ön is elhiszi? Természetesen. Akkor kérem, üljön bele!

Vajon mire figyelmeztet ez a történet? Hát csak arra, hogy nem elég
elhinnünk a föltámadást, hanem ennek jegyében kell, kellene élni éle
tünket. Bele kell ülnünk a hit talicskájába. Életünket szárnos veszély
fenyegeti. Természeti csapások, közlekedési balesetek, légi katasztrófák,
gyógyíthatatlan betegségek, háborús fenyegetések, a zsarnokok kezében
csillogó atombombák. Am a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha az ember
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elfordul Istentől, Jézus evangéliumától. Az embernek nem az a tragédiá
ja, hogy botladozva járja életútját. Az igazi baj ott kezdődik, amikor
nem akar föltámadni bűnei sírjából. Testi föltámadásunknak lelki föl
támadásunk a záloga.

A keresztény élet tehát feltámadásra létező élet. Ennek feltétele a
folytonos találkozás, a szerető együttélés Urunkkal. Mikor a Jézust ke
reső asszonyok beléptek a sírba, az angyal ezzel vigasztalta őket: előtte
tek megy Galileába. Ott majd viszontláthatjátok. Ez az üzenet nemcsak
az apostolnak szólt, hanem nekünk is. Tévedés lenne azt gondolnunk,
hogy Galilea, ahol Jézussal találkozhatunk, valahol messze Izraelben
található. Galilea nemcsak földrajzi fogalom, Galilea itt van Sashal
mon is. Mert Jézus velünk is, itt is találkozni akar. A vasárnapok és
hétköznapok Galileájában. A bűneinkből történő feltámadás Galileájá
ban. A szentmise, a szentáldozás Galileájában. Az egyház szerető kö
zösségében, ahol átölelik egymást mindazok, akik elfogadják a feltá
madásra szóló meghívást.

A MAsODIK SZIKLA

Húsvéthétfőre
IKor 15,1-8

A názáreti Jézus nem egyedül feküdt a sírjában. Halálba vitte az
apostolok és mindazok hitét, akik nem így képzelték el a "Nagy Pró
féta" sorsát. Ök nem a keresztre, hanem Dávid királyi trónjára kíván
ták a Messiást. Nem egy legyőzött, megalázott, hanem egy diadalmas
Krisztust akartak ünnepelni. Nem a fájdalmak férfiát akarták szolgál
ni, hanem az ellenségeit eltipró nagy király dicsőségében akartak sütké
rezni. Ezért mondom ismét: Jézus nem egyedül feküdt a sírban. Ott
volt vele Péter, Tamás és a többi apostol hite, reménye. Hol vannak
azok a szép idők, amikor Jézus ajkán fölcsendült a Péternek címzett
ígéret: Erre a kősziklára építem egyházamat ..• A kőszikla megingott,
a tagadás szakadékába zuhant. Erre aztán bajosan lehet egy pokollal
dacoló egyházat építeni! Immár új szikláról kell gondoskodni. Jézus ezt
is megtalálta. Húsvéti sírjában kinézte magának azt a sziklát, amivel
sírja száját elzárták. Ez lesz az a kő, amelyet beleépít egyháza alapza
tába, hogy néma kiáltásával meghirdesse: tn vagyok a föltámadás és
az élet ...

Jézus nem egyedül feküdt sírjában, de nem is egyedül támadt fel.
Már maga az üres sír, az összehajtogatott leplek, az elhengerített kő is



föltámadásra biztatta az apostolok hitét. Az a szikla, ami nagypénte
ken eltiporta reményüket, most húsvét reggelén kételyeiket és csalódá
saikat taposta el. Joggal hangsúlyozza Pál apostol: Ha Krisztus nem
támad föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk és hiábavaló a ti hitetek ...
Ha Jézus nem támad föl, akkor az apostolok hite is halott marad és
nem lesznek az egyház szikláivá. Ha Jézus nem támad föl, ha a sír
üres képzelgés, mese vagy legenda, akkor nincs egyház, nincs keresz
ténység és ti sem vagytok itt húsvétot ünnepelni.

Vajon miért? Az ókor híres bölcselői, mint Szókratész, Arisztotelész,
Platón és a többiek nagyszerű örökséget hagytak az utókorra. Megalkot
tak egy-egy bölcseleti rendszert, amely alapja lett az európai gondolko
dásnak. Joggal elmondhatj uk róla: feladatukat teljesítették, nem éltek
hiába. De vajon mi volt Jézus célja? Nyilvánvalóan nem az, hogy böl
cseleti rendszert alkosson vagy hexameteres költeményekkel szórakoz
tassa követőit. Jézus célja az élet, a több élet, az örök folytatásra méltó
emberi élet. Ennek érdekében üzent hadat a bűnnek és mindannak, ami
az élet ellen dolgozik. Húsvéti sírjának nyílása az örök élet felé fordul.
Jézus élete és halála teljesen hiábavaló lett volna, ha nem valósítja meg
legfőbb célját: a bűn, a halál legyőzését és az élet diadalát. Ezt pedig
csakis föltámadásával bizonyíthatta.

Jézus föltámadása természetesen nem azt jelenti, hogy visszatért a tér
és idő ölében ringó világunkba. Jézus föltámadása és megdicsőülése azt
jelenti, hogy életét nem ott folytatja, ahol nagypénteken abbahagyta.
Jézus nem a természetes, földi, mulandó életbe tér vissza, hanem az
Atya "jobbján" folytatódó örök életbe. Ebből is következik, hogy Jézus
föltámadása nem ismerhető fel természetes képességeinkkel. Amint a
Szeritirás szövegeiből kiviláglik, Jézus csak az eleve kiválasztott tanúk
nak mutatta meg magát, tehát nem mindenkinek. Ök is csak azért ré
szesültek ebben a boldogító Krisztus-látásban, mert valami kegyelmi
adomány fokozta megismerő képességüket. Érdekes megfigyelnünk,
rniként igyekszik beszorítani magát az emberi tapasztalás szűk keretei
be. Biztatja apostolait, hogy tapintsák meg, enni és inni kért tőlük, meg
töri a kenyeret ... Az apostolok sejtik a változást, jóllehet nem értik
Jézus megváltozott létmódját. Egyet azonban határozottan fölismernek :
Jézus él! Ez a meggyőződés teszi ismét sziklává Péter és a többi apos
tol hitét, amelyre fölépíthető immár az egyház épülete.

Igaz, hogy napjainkban sokan hirdetik: meghalt, illetve haldoklik az
egyház. Ami még hátra van, az nem egyéb, mint az egyház temetése.
így vélekednek, akik nem hisznek Krisztus föltámadásában. Mit vála
szoljunk minderre mi keresztények? Hát csak ezt: igaz, hogy az egyház
haldoklik, története örök agónia, halálküzdelern. De mert a föltámadás
sziklájára épült, örök sorsa a megújulás. a föltámadás. Mikor az Úr
Jézust elhívják Jairus beteg leányához, a háznép ezzel fogadja: meghalt
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a leányzó. Jézus ezt válaszolja: nem halt meg, csak alszik ... Halála
életet ébresztő szavára várakozott. Nos, ez a helyzet az egyházzal is.
Bármit mondjanak ellenségei, mi Jézussal valljuk: nem halt meg, csak
alszik. Amint örök szenvedése és üldöztetése, éppen úgy örök a föltá
madása. Hiszen az a Jézus munkálkodik benne és általa, aki föltáma
dásával mutatta meg mindenható szeretetét.

Amikor az Or megjelent az apostoloknak és Tamás is oldalába dug
hatta ujját, ezt mondta neki: boldog vagy, mert láttál és hiszel. De bol
dogabbak, akik nem látnak és mégis hisznek. Ezekkel a szavakkal Jé
zus reánk célzott. Az isteni szeretet hőskölteményében ezért is imádkoz
zuk: hiszem a holtak föltámadását és az örök életet. Am a szavak nem
elegendők hitünk megbizonyítására. Ha valóban hiszünk Jézus föltá
madásában, akkor azt a saját föltámadásunkkal kell megbizonyítanunk.
Vajon mit jelent ez? Nézzetek csak körül a tavaszi világban! Minden
megújul, minden megszépül, minden növekedésnek indul. Íme, ez a
keresztény élet képe. Nem, nem nyugodhatunk bűneink sírjában. Nem,
nem raboskodhatunk a tegnapok börtönében. El az útból a lustaság, a
renyheség sziklájával! Csak akkor vehetjük ajkunkra a húsvéti alleluját,
ha Krisztussal együtt mi is föltámadunk. Megújuló lelkiségünk, töretlen
hitünk, örök rcményünk hirdesse a hit tavaszát, húsvéti föltámadását!

SZENVEDŰ SZERETET

Húsvét 2. vasárnapja
IPt 1,3-9

Az Or Jézus számos jövendölése beteljesedett. Ezek közé tartozik az
is, amelyben egyháza, hívei üldözését, követőinek kereszthordozását
hangoztatta. Krisztus igaz követőinek sohase rózsás a helyzete ebben a
világban. Igaz, lehetnek idők, amikor egyházunk a győzelem útját jár
ja, az elismerés pálmaágai lengenek feléje. Am ez az út gyakran bele
torkollik a szenvedés keresztútjába. Ki tagadná, hogy ez vezet legkö
zelebb a Megfeszítetthez?

Emberi gyöngeségünkből következik, hogya kísértések, megpróbál
tatások közepette vigasztaló forrásokat keresünk. Emiatt nem kell szé
gyenkeznünk, sőt Jézus is örül, ha sebeinkre tőle kérünk vigasztaló bal
zsamot. Erre figyelmeztet Péter apostol is a mai szentleckében. Jézus
olyan örökséget hagyott ránk, olyan reményeket gyújtott, amelyek erőt
adnak a megpróbáltatások elviselésére.

Az tagadhatatlan, hogy az üldöztetések, a testi-lelki szenvedések ke-



mény próbára teszik hitünket. Nincs nehezebb, mint a Golgotán is hinni
Isten szeretetében. A szenvedés ellen lázadó szív így kiált fel a keresz
ten: Istenem, Istenem, rniért hagytál el engem? Jézus is átélte ezt a lel
kiállapotot és velünk együtt kiáltotta panaszát. Am Istennek ez az el
hagyó visszahúzódása rnindig csak átmeneti jellegű. Ú gy is mondhat
nók, hogy leleplező szándékot rejt magában. Elhagyó magatartásával
saját tehetetlenségünkre akar rádöbbenteni. Elhagyása is tele van hívó
szeretettel. Azt akarja, hogy Öt nélkülöző életünk fölébressze bennünk
az éhséget kegyelmi ajándékai után.

Érdemes ezzel kapcsolatban elgondolkoznunk az élet csodáján. Nézd
a parányi csecsemőt születése után, amint tehetetlenül feszik édesanyja
ölében. N agy és hosszú út áll előtte: felnőtté kell növekednie. S vajon
hogyan hajtja végre ezt a feladatát? Semmiképpen sem úgy, hogy ki
nyújtja, kifeszíti tagjait és tudatos elszántsággal munkához lát. Nincs
erre szüksége, mert a növekedés törvénye bele van oltva természetébe.
Am ez a törvény csak egy feltétellel érvényesülhet életében. El kell fo
gadnia a szülői szeretet életnövesztő ajándékait. Az édesanya tejét s a
többi táplálékot. A fürdetést, a tisztába tevést és azt a sok-sok szeretetet,
amely minden növekedés mindennapi kenyere. Egyetlen csecsemő sem
rnondja : nem kell édesanyám teje, ajándéka, majd a saját erőmből nö
vekszem! Az is nyilvánvaló, hogya szülői gondoskodást nem lehet ki
érdemelni. Ez is csak ajándék lehet. Valahogy így vagyunk rni kereszté
nyek lsten kegyelmével. Ezt sem lehet kiérdemelnünk, ez is csak aján
dék lehet. Az egyetlen, amit megtehetünk, amit meg kell tennünk: az el
fogadás készsége. Isten hívott meg a keresztény életre, Isten adja annak
növekedését. Ú gy záporoznak ránk ajándékai, rnint földjeinkre az ál
dott' eső és az életnövesztő napsugár. Talán ezért van az, hogy olykor
észre sem vesszük érkezésüket.

A világhírű tudós Wigner Jenő írja egyik nyilatkozatában: "Úgy
emlékszem, annak az energiának értéke, ami egy hold földre esik egy év
alatt, sokkal nagyobb, rnint annak a földnek az ára. Persze az energia
magától jön, úgyhogy elfelejtjük, mert természetesnek találjuk." Vala
hogy így vagyunk és így tekintjük Isten ajándékait is. Pedig nem fillé
res ajándékok ezek, hiszen Jézus nem aranyat és ezüstöt adott értünk,
hanem saját vérét, saját életét.

Az elmúlt vasárnap húsvétot ünnepeltünk és a föltámadt Krisztus sír
jából olyan üzenet érkezett hozzánk, ami túlszárnyalja legvakmerőbb
reményeinket. Napjainkban szerfölött foglalkoztatja az embereket a
halál és a "Mi lesz utána?" kérdése. Megszólal a halottlátó asszony és
vallomást tesznek azok is, akik az úgynevezett klinikai halál állapotá
ból térnek vissza az életbe. Egyikük így vall erről az élményéről. "Hal
lottam, amint a doktor ezt mondta: halott vagyok. Ekkor úgy éreztem,
hogy hullok vagy lebegek egy feketeségen át, amely körülkerít. Nincs
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rá megfelelő szó. Minden nagyon fekete volt, kivéve a távolban csillogó
fényt. Ragyogott, de először elég kicsi volt. Ahogy közeled tem feléje,
egyre növekedett. Iparkodtam elérni, mert éreztem, hogy ez Krisztus.
Nem volt ijesztő tapasztalás. Nagyon jó érzés volt. És akkor egyszerre,
mivel keresztény vagyok, a fényt Krisztus személyével kapcsoltam ösz
sze. Ű mondotta: én vagyok a világ világossága. Azt mondtam magam
ban, ha ez Ű és ha én meghalok, most már tudom, ki vár rám ebben
a fényben ..."

Távol áll tőlünk, hogya halállal szembenéző személyes élményekből
következtessünk a túlvilági életre. Ezeket a vallomásokat a tudomány
különféleképpen értékeli. A mi számunkra az a döntő érv, hogy Krisz
tus föltámadott és nekünk is ezt ígérte megnyílt sírjából. Az az ember,
aki a Teremtő akaratából szellemi magasságokba emelkedett, akivel
sorsközösséget vállalt az Isten, aki értünk, a mi üdvösségünkért ennyit
szenvedett, ez az ember nem hull vissza a megsemmisülés porába. A
szellemiség, a lelki élet csúcsán Isten vár az örök folytatásra.

Gyakran járunk a temetőkben, szeretteink sírjánál. Megállunk a fej
fák és síremlékek előtt és a szél arcunkba csapja az elmúlás porát. De
mi keresztények itt is meglátjuk a Fényt, az elmúlás fölé emelkedő fel
támadt Krisztus alakját. Hiszünk szeretetében, hiszünk az örök élet
ígéretében.

SZENTEK LEGYETEK!

Húsvét 3. vasárnapja.
IPt I,q-21

Tagadhatatlan, hogy az emberi találékonyság, a körültekintő tudomá
nyos kutatás magasra lendítette az emberi civiíizációt. Különösen az
utóbbi száz esztendő során gyorsult föl a fejlődés üteme. Az ember jo
gos büszkeséggel tekint a meghódított földre és a rakéták szárnyán föl
fedezett világűrre. Mózes botjának érintésére víz fakadt a sziklából,
ám az emberi tudomány varázsvesszeje szinte kimeríthetetlen energiák
forrását nyitja meg számunkra.

Mindezt nem azért említem, hogy dicshimnuszt zengjek az emberi szel
lem diadaláról. Kár lenne fölöslegesen szítani oly könnyen föllobbanó
büszkeségünk tüzét. Inkább azokra a jelenségekre szeretném fölhívni a
figyelmet, amelyek hideg zuhanyként hűtik lelkesedésünket. Gondol
junk csak a bűnözés egyre ijesztőbb méreteire, a testvérgyilkosság világ
méretű pusztításaira, a béke vajúdó problémájára, az emberi szív elté-
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velyedéseire, amelyek rninden pillanatban pusztulásba dönthetik az ern
beri civilizáció büszke palotáját. Nem véletlen, ha egy hivő természet
tudós ki meri mondani a bátor figyelmeztetést: "Nem a gőgös erő, ha
nem az evangéliumi életszentség szenteli meg és folytatja az Evolúció
valódi rnunkáját." (Teilhard) Erre az újra meg újra felismert igazságra
figyelmeztet Péter apostol is a mai szentleckében. Szentek legyetek!
Mintegy visszhangozza Jézusunk óhajtását: Legyetek tökéletesek, mint
mennyei Atyátok! Az emberi életnek nem a tudás a legnagyobb értéke,
hanem a szentség, tehát a jóság, a szeretet érvényesülése. Ez pedig egy
szerűen azt kívánja tőlünk, hogy kövessük Jézust, aki a jóság és irgalom
útján ígért emberhez méltó életet a földön. Nem az arany és az ezüst,
tehát nem az anyagi jólét folytonos fokozása teszi értékessé és boldog
gá az életet, hanem az a szeretet, amelynek megváltó hatalmát Jézus
saját verével írta rá az emberi történelem Veronika-kendőjére.Ö nem
írt könyveket, nem szerkesztett erkölcsi :kódexeket, de elénk élt egy
olyan életet, amelyben Istennek is kedve, öröme telik.

Napjainkban nemcsak fölvetik a Iehctőségét, hanem egyesek határo
zottan állítják, az ember, az emberiség jó és szent, tegyük hozza boldog
is lehet vallásos istenhit nélkül. Elegendő az úgynevezett evilági er
kölcs és semmi szükség a törvényeket körülölelő .,imádás fénykoszorú
jára." (Teilhard) Hogy ez a törekvés rnennyire életképes, az a gyakor
lat csatamezőin dönthető el csupán. Mi keresztények kételkedünk ennek
az erőfeszítésnek sikerében. Az eredendő bűn lázadását látj uk benne,
az ember istenkcdését, hogy jómaga döntse cl: mi a jó és rni a rossz er
kölcsi magatartásunkban.

Egyesek azzal érvelnek az evangélium erkölcse ellen, hogy annyi idő
múltán gem tudta jóvá tenni az embereket. Válaszként idézhetnők

Dosztojevszkij mondását: "Lehet egy eszme nagy, de a hirdetői nem
mindig óriások ..." Annyi azonban bizonyos, hogyha követt ük volna
Krisztust és a szenteket, ahelyett, hogy tapsoltunk nekik, Európa nem
látott volna reformációt és vallásháborúkat, de a szörnyű spanyol el
nyomást sem. (Bernanos)

Minden kudarc ellenéré , az emberekben továbbélő pogányság éjsza
kájában Krisztus keresztje nem áll magányosan a föld Golgotáján. Ma
is vannak, akikáeőielik, akik Krisztus sebei által meggyógyulnak bű

neikből, akiket megrészegít szeretete és az életszentség jó illatát áraszt
ják a világba, Talán kevesen vannak, talán nem tudunk róluk, mert a
szentek nem dicsekszenek és nem lépnek föl magamutogatóan az élet
színpadán. Életük el van rejtve Krisztusban. Am a tárgyilagos szemlélő
nem tépheti ki a történelem szőtteséből a keresztény jelenséget. Nem
tagadhatja le azt a szép erkölcsiséget, amelyet Krisztus igaz követői
megvalósítottak.

..Az erkölcsi világnak, tehát a legemberibbnek a Golgota lett a sarka
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s a kereszt lett tengelye. Ott fordul minden; ott kel föl a nap s csak
az Isten a megmondhatója, mint lesz az utolsó ítéleten a kinyilatkozta
tója annak, hogy az öt rózsában kivirágzott keresztfa mint verte szer
teszéjjel a világban a lelkiségnek, a megújhodásnak, az üdvözülésnek
őserdő-gyökérzetét. Ott és akkor meglátjuk, hogya szent vér és tüze
mint ette bele magát a világba s mint emelte azt." (Prohászka, Ö. M.
24, 250. L)

Mi keresztények tehát abban a hitben fordulunk Krisztus keresztje
felé, hogy rajta születik meg üdvösségünk. Ez pedig két dolgot jelent.
Először is azt, hogy Jézus innen hív minket önmagához, innen buzdít
értéktelen életmódunk megváltoztatására. Ugyanakkor szent sebeivel,
szerétetéből kiontott vérével az égbe kiált érettünk. Szüntelen közben
jár mennyei Atyánknál, hogy követői előtt megnyíljék az út a föltámadt
élet felé.

Az elmúlt században történt, hogy egy tudós férfiú a Szentföldre, Pa
lesztinába utazott. Rómába érkezve fölkereste Mezzofanti bíborost,
az élő nyelvcsodát. 57 nyelven értett és n-őt beszélt. A tudós főpap
megkérdezte a szentföldi zarándokot: tud-e valami keleti nyelven be
szélni? Sajnos csak héberül értek egy keveset, más keleti nyelvet nem
ismerek, hangzott a válasz. Nos, mondotta mosolyogva a bíboros, fel
hívom figyelmét egy olyan nyelvre, amelyet szerte a világon sokan meg
értenek. A "lingua crucis", a kereszt nyelve ez. Ahol keresztények él
nek, ahol az emberek Krisztus keresztjére emelik tekintetüket, ott min
dig megértésre találhat.

Jézus ma is a kereszt, a szerétet nyelvén szól hozzánk. Válaszoljunk
ugyanígy hívó szavára és akkor nemhiába kiált majd értünk mennyei
Atyánkhoz. Ezt ugyanis ott is megértik és szívesen hallgatják. így re
rnénykedhetünk, hogy vándorlásunk végén részesülünk a megdicsőült
élet boldogságában.

ARTATLANSZENVEDÖK

Húsvét 4. vasárnapja
IPt 2,20-25

A gondolkozó ember számára mindig botrány az ártatlanok szenve
dése. A megérdemelt büntetést mégcsak elfogadjuk, de feljajdul igaz
ságérzetünk, amikor jogtalanul arcul veretünk. Igaz, hogya bölcs ember
ezt is a maga javára fordíthatja, hiszen fejlődő világunk és benne jó
magunk is a szenvedés kapaszkodóin jutunk előbbre és magasabbra.



Mégis az a helyzet, hogy "akiket utolér a betegség, természetszerűen
azt képzelik, hogy haszontalanok és tehertételt jelentenek a földön.
A betegek szinte elkerülhetetlenül azt gondolják, hogy az élet nagy
áramlásában ők puszta balszerencse folytán kerültek a partra, s a dol
gozó és sürgő-forgó létezők közül kiestek az útszélre ..." (Teilhard)
Igy vélekedünk mi emberek a betegségek, a szenvedések ránkzuhaná
sában. De íme, ebben a sötét éjszakában kigyúl a kereszt, Krisztus ke
resztje, hogy fényt lobbantson az ártatlan szenvedők elé. Péter apostol
ezt a tanítást fogalmazza meg a rabszolgák számára, akik keresztények
lettek, de továbbra is a pogány világ megvetett társadalmi osztályához
tartoztak. Ha valakik, hát ők a bőrükön tapasztalták az ártatlan szen
vedők gyötrelmeit. Ezért Péter apostol rámutat Krisztusra, az egyetlen
igazán ártatlan szenvedőre, hogy példáját kövessük, nyomdokaiba lép
jünk. Méltán jegyzi meg valaki: "Ha minden egyes fájdalom Isten vál
lára hull, akkor nem vethetjük többé Isten szemére keserűen, maró
szemrehányásként a szenvedést. Mert nincs jogunkban vád alá fogni
azt, aki szerétettől indíttatva életét adta másokért! Ki rnerészelne szem
rehányást tenni annak az Istennek, aki részt kér az emberiség fájdalmas
szenvedéséből?" (jacques Loew) Igen, igen, mondjátok talán ennek
hallatára, de sokkal jobban tette volna az Isten, ha nem merül el ve
lünk együtt a szenvedés tengerében, hanem minket is kihúz belőle. So
vány vigasz számunkra, hogy Jézus is szenvedett, velünk együtt érezte
a szenvedés gyötrelmét. Ha mégis rnegtette, miért tette? Péter apostol
ezt is leolvassa a keresztről. Jézus két feladattal birkózik a kereszten.
Szenvedésével és a mi szenvedésünkkel össze akarja törni bűnös énün
ket. Ezért vitte fel bűneinket a keresztfára. Mindenki előtt nyilvánvaló,
hogy tengernyi szenvedés fakadt a bűnből és hasonlít egy elapadhatat
lan vízözönhöz. Jézus ebből a bűnözönből akar kimenteni a kereszt
"bárkájával." Gőgösködésünket, amely minden bűn forrása, a szenve
déssel akarja porba alázni. A fájdalmak, a betegségek, a testi-lelki gyöt
relmek arra a helyre teszik az embert, amelyet a Teremtő szánt neki.
Ekkor döbben ünk rá gyöngeségünkre, ekkor inog meg hősködés ünk
alatt a talaj, A könnyek nemcsak elhomályosítják a szernet, hanem ki
mossák belőle a hiúság porát. Jézus ártatlanul szenvedett, hiszen nem
követett el bűnt. Artatlan szenvedésével testvére lesz a bűnös szenve
dőknek, hogy megtisztítsa és fölemelje őket. Az Úr Jézus szeretetből
vállalt szenvedése még egy fontos dologra figyelmeztet. Nevezetesen
arra, hogya szeretetből vállalt és viselt szenvedés tulajdonképpen meg
szűnik tiszta szenvedés lenni. Gondoljunk csak arra, hogy az elemek
egyesülése által olyan vegyületek jönnek létre, amelyek egészen új tulaj
donságok hordozói. Gondoljunk csak az oxigénre és a hidrogénre külön
külön és vegyületükre, amelynek következtében létrejön a víz. Az ele
mek egyesülése új arcú létezőt mutat, jelentős változást eredményez. Va-



Iarni ehhez hasonló változás történik a szenvedés "elemével" is, ha egye
sül a szeretettel. Márpedig a keresztfán valami ilyesmi történt. Mi em
berek úgy tekintünk a szenvedésre, mint az élet véres sebére. És mit
tett vele Jézus? Atölelte, szívéhez szorította és ezáltal áldozattá vál
toztatta. A szenvedés kelyhét megtöltötte szetetetével és fölmutatta a
kereszten. Ezzel arra tanítja minden követőjét, hogya szenvedés csak
addig elviselhetetlen, amíg nem találkozik a szerétettel. Ha ez megtör
ténik, akkor már áldozattá változik és legnagyobb bizonyítéka lesz Is
ten- és emberszeretetünknek. Ezt úgy is fogalmazhat juk: csak akkor sze
retünk valakit igazán, ha szenvedni is tudunk érette.

Az is problémát okozhat, hogya szenvedést nem egyforma rnérték
kel mérik. Sokszor emiatt is lázadozunk és igazságtalansággal vádoljuk
Istenünket. Ítélkezünk fölötte, jóllehet nem ismerjük szent akaratát.
Nem, mi emberek nem látunk bele Isten .Jcártváiba". Gondoljunk
csak arra, hogy némelyik növény több, a másik kevesebb napot igényel.
19y van az emberekkel is. Egyeseket az Isten az élet napos oldalára állít,
mert sok fényre szorultak. Tönkremennének a szenvedés árnyékában.
Másokat az élet árnyékos oldalára állít, ahol több a szenvedés. Nem
azért cselekszik így velünk, mert kevésbé szeret minket. Csak Ö tudja,
hogy a túl sok fény, a napos oldal mennyit ártana nekünk. Senki scm
tudja magáról, hogy miért éppen ilyen talajba ültettek. mennyi ideje
van a gyümölcsérésre, milyen időjárásra, mennyi napfényre és mennyi
árnyékra szorul. Ennek egyedüli kertészünk, Isten a tudója.

Fogadjuk ezzel a hittel a szenvcdés keresztjét és mondjuk korunk
szentjével, Charles de Foucauld atyával: "Jobban át akarom ölelni a ke
resztet, mint valaha. Hogy másoknak megvigyem, először magamnak
kell átölelnem és még csak CI sem kezdtem ... Ima, áldozatok, szenve
dés: itt kell kezdenem, hogy aztán Jézus tehessen velem valamit."

AZ EGYHAZ HIVATAsA

Húsvét 5. vasárnapja
IPt 2,4-9

A Szentírás minden lapjáról elmondhatjuk, hogy az egyházban össze
gyűlt embereknek címezték. A mai szentleckéről, Péter apostolleveléről
ezt még inkább állíthatjuk. Figyelmeztet arra, hogy az egyház nem va
lami tőlünk idegen, rajtunk kívülálló valóság, hanem Isten népének
gyülekezete. Ezt egyszerűen így is fogalmazhat juk : az egyház mi va
gyunk. Papok és hívek, akiket Isten meghívott az ő csodálatos világossá-



gára. Ebből a tényből mindnyájunk számára üdvös tanulságot lehet és
kell levonnunk.

Talán kezdjük azzal, ami egyaránt szemet szúr hivőnek és hitetlen
nek. Gyakran halljuk a jóhiszemű vagy az ellenszenvből fakadó bírála
tokat. Ki tagadná, hogy ezek nem .egy esetben indokoltakj'! Egyházunk
történelme rnindnyájunkat alázatra, szerénységre figyelmeztet. Nem le
het arcpirulás nélkül olvasnunk azokat a történelmi tényeket. amelyek
szégyenfoltként sötétlenek egyházunk ruháján. Méltán jegyezte meg egy
kiváló lelkipásztor: "Csak az a jó és szép az egyházban, ami Krisztust
szolgálja." (Bonhoeffer) Sajnos azonban nem egyszer fölmondtuk ezt a
szolgálatot. Nem ok nélkül hangoztatta VI. Pál pápa egyik zsinati be
szédében: "Az egyház legfőbb feladata, megmutatni Jézust a világ
nak ..." Ki tagadhatná, hogy egyházunk tagjai és vezetői sokszor egé
szen mást mutogattak ! Nem találkozhattunk Jézussal II. Gyula pápa
hadseregében. Nem találkozhattunk vele a politikai küzdelmek vagy
a véres háborúk forgatagában. Hiába hivátkozrak Jézusra az inkvizíció
bírái, ő bizony távol maradt a máglyák tüzétől. Igaz, hogy rejtező Isten
ként él közöttünk, de mi még jobban elrejtettük arannyal és bíborral
szőtt ruháinkkal. Vonakodtunk azon az úton járni, amelyre Jézus hívott
minket. A szegénység helyett a gazdagság, a keresztút helyett a diadal
út, a megvetés helyett a dicsőség útjára kacsingattunk. Am ezeken az
utakon nem jöhetett velünk Jézus. így aztán nem mutathattuk meg
a világnak ...

Mincezt nem azért soroltam föl, hogya napjainkban divatos önkriti
kát gyakorolj am. Sokkal inkább azért, hogy Péter apostollal hangsú
lyozzam : az egyház ti vagytok! Belőlünk, bűnös emberekből épül. Hibái,
bűnei a' mi bűneink, tévedései a mi tévedéseink. kudarcai a mi kudar
caink, Nem égből szállott angyalok, hanem gyarló emberek közössége.
Ha az egyház tökéletes lenne, megszűnne emberi lenni, Éppen ezért
türelmesen el kell viselnünk, akárcsak egy szeretett hitvestársat. Mikor
magadhoz öleled, hibáit is el kell fogadnod. Annál is inkább, mert
minden hivő részese Krisztus papságának, az evangéliumi kűldetésnek,
Nem ti vagy ők, hanem mindnyájan felelősek vagyunk jövőjéért.

Mikor Péter apostol királyi papságnak és szent nemzetnek nevezi
egyházunk tagjait, arra is figyelmeztet, hogya maga módján minden
kereszténynek hirdetnie kell Isten dicsőségét. A kérdés az, hogy ezt rni
képpen tegyük és tehetjük? Azok, akik különféle vádakkal illetik egy
házunkat, olykor súlyos tévedésben vannak az egyház feladatát illetően.
Tudomásul kell vennünk, hogy az egyház feladata nem az emberi civili
záció közvetlen szelgálara. Nem a gazdasági, politikai és társadalmi
élet szervezése, hanem az evangélium hirdetése. Nem az élet külső for
máit és kereteit hivatott megváltoztatni, hanem az ember belső életét
megnemesíteni. Hogy itt rnire kell gondolnunk, ennek szernléltetésétc



hadd idézzem egy neves színészünk vallomását. (Mensáros László)
"Egy ember életében, önmagával vívott belső küzdelmeiben ugyanúgy
vannak világháborúk és rnegbékélések, újrakezdések, mint egy század
történetében ... Ahhoz, hogya világban rendet teremtsünk, először
belső világunk rendjéért kell megküzdenünk, elsősorban önmagunk
gyöngéivel kell leszámolnunk ... Hiszem, hogy csak akkor nem lesznek
világháborúk, ha magunkban sem lesznek. Ezért kell mindenekelőtt
bensőnk megtisztításáért küzdenünk. Különösen ebben a században,
amelynek emberét mindjobban veszélyezteti, hogy elvész a rohanva
fejlődő civilizáció szép új világában. Nem veszi észre, hogy nem az
a legfontosabb, hogy autón száguldhat akár kétszáz kilométeres sebes
séggel ... Lassan nem veszi észre, Rilke szavával, hogy néha egy rno
soly, játék üdve, békét s álmot sugárzó, tőle boldog és szép ez az egész
hajszás, vad forgatag. E forgatag ellen csak egy módon védekezhetünk:
II belső értékek megbecsülésével." (Magyar Nemzet 1978. III. 22.)

Nem ok nélkül idéztem kitűnő színészünk vallomását. Hadd prédikál
jon ő is és kövessük példáját valamennyien. Nem szabad egyházunk
szolgálatát csak a papságra bíznunk! Mindnyájunknak vállalnunk kell
a felelősséget és a tanúságtételt.

Minden évben nagy gonddal kell elvégeznünk gyümö1csöseink met
szésér. Csak akkor számíthatunk jó termésre, ha szakszerűen végezzük
el ezt a fontos munkát. Tudni kell, hogy hol kell elmetszeni egy ágat
és rneiyiket lehet véglegesen eltávolítani. Egyházunkban is tavaszi sze
lek fújnak, sokan "új pünkősdöt' emlegetnek. Többen kezükbe veszik
a rnetszőollót, hogy levágják a terméketlennek és feleslegesnek minősí
tett ágakat. Talán mondanom sem kell, hogy ezt a rnunkát is nagy szak
értelemmel, lelkiismeretesen kell elvégezni. Elsősorban természetesen
önmagunkban. Magunk metszésével, nemesítésével, belső megújulásá
val teljesíthetjük királyi papságunk szolgálatát.

KÖZÖSSEGBEN JEZUSSAL

Húsvét 6. vasárnapja
IPt 3,15-18

Tévedés lenne azt gondolnunk, hogya keresztény embert kizárólag
bűnei és mulasztásai rniatt ócsárolják. Sajnos, nemegyszer bebizonyul
az a közismert igazság, hogy az emberek inkább megbocsátják bűnein
ket, mint erényeinket. Ennek lélektani magyarázata igen kézenfek
vő. A magasbatörő hiúság nem viselheti el a nála különb ember lelki
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fölényét. Ezért aztán különféle rágalmakkal próbálják lehúzni erkölcsi
magasságából. Vajon mivel lehet védekezni ez ellen? Péter apostol erre
ad néhány hasznos tanácsot a mai szentleckében.

A tapasztalat mindenkit megtanít arra, rnily könnyen változik az em
berek véleménye. Sokszor igen gyarló szempontok irányítják ítéleteiket.
Néha még azokban is csalódunk, akikre olyannyira számítottunk. En
nek tudatában tanácsolja az apostol: szentül őrizzétek magatokban az
Úr Jézust! Ezzel nemcsak Jézus elveszíthetetlen barátságára figyelmez
tet, hanem arra is, hogy kereszténységünk elképzelhetetlen a Jézushoz
fűződő személyes kapcsolat nélkül. Nem elégedhetünk meg bizonyos
erkölcsi szabályok megtartásával, az egyház által elénk terjesztett hit
tételek elfogadásával, különféle vallásos gyakorlatok elvégzésével. Min
dennél fontosabb a baráti kapcsolat, az életközösség Krisztussal. Nem
a külsőségekre, hanem a belső életre kell helyezn ünk a hangsúlyt. Gyak
ran hivatkozunk arra, hogya mi vallásunk különb a többiné!. Am
mindez nem sokat ér, ha mi nem vagyunk jobbak másoknál. Értékesebb
ember lehet egy ateista vagy egy buddhista, mint egy gyarló keresztény.
Igaz, hogya zeneszerzők lekottázzák műveiket, de ezek csak megszólaI
tátva gyönyörködtetik a közönséger, A keresztény ember számára az
evangélium a kotta, de annak megvalósítása, megszólaltatása az igazi
feladat. Erre adott nekünk példát Jézusunk, aki egyetlen sort sem írt
életében, de példájával megélte tanítását. Ezért is hangsúlyozzuk, hogy
a keresztény élet lényege Krisztus követése. Erről olvashatunk szép
vallomást századunk szentjének Ch. de Foucauld-nak írásában. "Szere
tem Urunkat, Jézus Krisztust. Igaz, csak olyan szívvel, amely szeretne
jobban és többet szeretni. De végül is szeretern és nem tudom elviselni
azt, hogy más életet éljek, mint az övé. Kellemes, köztiszteletben álló
életet, amikor az Övé a legkeményebb és a legmegvetettebb volt. Nem
utazhatom át életemet első osztályon, mikor Az, Akit szeretek, a leg
utolsón élte azt végig ... Életünkben azt az órát használtuk fel a leg
jobban, amelyben a legjobban szerettük Jézust .. .'

Ennek a Jézus-barátságnak külső megnyilatkozása a tisztességes élet
és a belőle fakadó jócselekedet. Gyakran ismételgetjük a neves bölcselő,
Berdjajev figyelmeztetését: "Legnagyobb bizonyíték a kereszténység
ellen a rossz keresztények élete." A mai világ információ-rengetegében
nincs hiánya tetszetős eszmékben. A modern élet színpadán sokszor ra
gyogó öltözékben, a költészet köntösében lépnek elénk. Am az embere
ket elkábíthatják a szép szavak és ígéretek, de igazán csak a szép élet
győzheti meg. Sajnos "az egész modern világ állandó összeesküvés a
belső élet, a lelki élet minden fajtája ellen." (Bernanos) Vajon mit je
lent ez? Egyszerűen azt, hogy az ember külső ingerek rabja és életének
súlypontját az anyagi javak hajhászásába fekteti. Elfelejti, az embert
nem az gazdagítja és boldogítja amije van, hanem ami ő maga. Aki



nincs otthon a saját szívében, akinek üresek lelke szobái, akiben járnak
kelnek a külvilág követei, az hazátlan vándor marad életében. Akinek
nincsenek nemes eszményei, szent érzései, az anyagiakon túlnéző vágyai,
olykor vakmerő reményei, annak koldustanya összkomfortos lakása is.
Aki nem fedezte föl a szerétet boldogító hatalmát, az még nem találko
zott igazán Jézusunk emberszeretetével.

Két barát lépett be egy ékszerüzletbe. Sorra nézték a szebbnél szebb
gyűrűket, láncokat és drágaköveket. Egyszercsak megpillantanak egy
fénytelen követ. No, ez valami értéktelen darab lehet és talán véletlenül
került a többi drágakő közé, gondolják. Ennek hallatára az ékszerész
kezébe vette a követ és néhány másodpercig öss zeszorított tenyerében
tartotta. Mikor kinyitotta, a tompa kő csodálatos színekben tündökölt
és fényével felülmúlta a többit. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az
opálkőnek ez a tulajdonsága. A meleg hatására kifényesedik. Valami
ehhez hasonló az emberi szív természete is. Mily sokan nélkülözik kör
nyezetünkben is a jóság szívet melegítő és fényesítő erejét! Sokszor elég
egy szerető pillantás, kézszorítás, hogya bánatos arcokat földerítsük
és Jézus szerétetét tovább adjuk az embereknek. Ez a győzelmes és
megdönthetetlen tanúságtétel kereszténységünkről.

Ha nagy útra indulunk és gyalogszerrel kell megtennünk az utat,
meggondoljuk, hogy mit vigyünk magunkkal. Amit csak lehet kiselej
telünk csomagunkból. Földi .életünksorán mennyi minden után kinyújt
juk kezünket! De egyszer mellénk lép a halál angyala és mennünk kell!
Indulni a nagy útra olyan csomagokkal, amit átvihetünk az égi vám
hivatalon. Vajon mit érdemes magunkkal vinnünk? Jézus barátságát,
a tisztességes életet, a hitből fakadójótetteket. Nélkülük csak elindulni
lehet, de nem megérkezni. A szeretet Istene előtt mit érünk a szeretet
csomagja nélkül? Ha Jézus hiányzik szívűnkből a földön, nem lesz, nem
lehet rniénk a mennyben, Most, ma kell megfognunk kezét, ne halo
gassuk holnapra!

FÖLFELÉ NÉZZÜNK!

Jézus mennybernenetelc
Ef 1,17-23

A kereszténység őskorában, az első keresztény századokban a hivők
kegyelete kápolnát épített az Olajfák hegyén. Minden esztendőben ide
zarándokolnak a jeruzsálemi keresztények, hogy megünnepeljék Jézus
dicsőséges hazatérését. Amikor. később mohamedánok foglalták el a

88



szerit helyeket, az Olajfák hegyén is mecsetet építettek. Ennek az ud
varán azonban meghagyták azt a kis kápolnát, ami Jézus rnennybe
menetelére emlékeztet. Jelenleg ide vonulnak körmenetben a zarándo
kok és az itt bernutatott szentmisével emlékeznek a rmi ünnep eserné
nyére. Most lélekben mi is egyesüljünk velük, Jézus után, fölfelé aka
runk tekinteni, az odafent való dolgokra irányítj uk figyelmünket.

A közelmúltban találkoztam egy fiatalemberrel, akinek megsérült
a nyaka és egy fémből készült támaszték vette körül. Szegény fiú nem
igen tudta mozgatni a fejét, nem tudott fölfelé nézni. Ez a szomorú
kép jut eszembe, amikor veletek együtt a Jézus után néző apostolokra
tekintek. Sajnos, a mai vernber sok vonatkozásban hasonlít a nyaka
szegett if júhoz: nem tud fölfelé nézni. Népszerűtlen az Istenről, a túl
világról szóló keresztény tanítás. Krisztus egyháza azonban sohasem
hajhássza a népszerűséget és tanításából egy i betűnek sem szabad ki
maradnia. Vállalja inkább a maradiság vádját és bátran szembenéz a
gúnyolódók seregével. Ez a jelenség egyébként sem új dolog. Az egy
háznak minden időben meg kellett küzdenie azokkal az ellenséges erők
kel, amelyek megpróbálták szétrnorzsolni a keresztény tanítás szikláját.
Az első századokban a bálványimádással és a római állarnhatalom
dühével kellett szembenéznie. A középkor egyházát a türelmetlenség és
a fanatizmus fenyegette. Ha pedig a jelenre fordítjuk tekintetünket,
szembe találjuk magunkat az Isten halálát hirdető vagy követelő irány
zatokkal. Mi a földön akarunk boldogok lenni, itt csinálunk paradicso
mot, a mennyországot meghagyj uk a verebeknek. Kényelmesen élni,
szórakozni, élvezni a jólétet, a fogyasztói társadalom előnyeit és hátat
fordítani mindenféle vallási illúziónak. Igy szól a mai ember hitvallása.
Ebben a világban élünk mi keresztények és ez komoly nehézségeket
gördít utunkba. Am, a haladás szekeréről mi sem akarunk lemaradni,
sőt élen akarunk járni a földi életet rnegszépitő küzdelemben. Hiszen
a túlvilágba vetett hit arra kötelez minket, hogy erőfeszítéseinkkel
közreműködjünk az új ég és új föld eijövetelében.

Jézusunk többször is említette, hogy vissza kell térnie az Atyához. A
föld, a születés, az elmúlás, a halál völgye nem lehetett többé a megdi
csőült Krisztus otthona. Ezért a mai napon végérvényesen kilépett a föl
di életmód keretéből és visszatért a Szentháromság közösségébe ... A hí
res francia államférfiról, Mazarinről olvasom, hogy halálát sejtve arra
kérte barátait, vigyék még egyszer képtárába. Hosszasan nézegette kép
gyűjternényér, a híres művészek festményeit. Közben így sóhajtozott:
mindezt itt kell hagynom örökre, örökre! Pedig mennyit fáradoztam
megszerzésükért! Nem gyönyörködhetek többé bennük. Ime, így sirán
koznak az emberek, amikor el kell válniok csecsebecséiktől,hitvány bál
ványaiktól. Jézusunk azonban nem sajnálja itt hagyni a földet. Ami
ugyanis a földön szép és értékes, az úgyis átvándorol az Ő országába.
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Követik Ot a vérén megváltott lelkek rnilliói, akiknek ő készít lakóhe
lyet Atyja országában. Velünk jöhetnek majd azok a tetteink, amelyek
szeretetűnk követei voltak a földön. Magunkkal vihetjük keresztünket,
amelyre bűneinket feszítettük, amelyet iránytűnek tekintettünk, áldozat
tá változtattunk. Magunkkal vihetjük élő hitünket, hogy látássá változ
zon. Magunkkal vihetjük reményünket, hogy boldog beteljesüléssé vi
rágozzék.

Azt hiszem, bátran állíthatjuk: jézus egész földi életében erre a nagy
napra, hazatérésére várakozott. És ebben nekünk is követnünk kell Öt.
Minden nappal közelebb kerülünk a halálhoz, kerüljünk hát közelebb
jézusunkhoz is! Szabad szeremünk a földet, de szeressük úgy, mint
a pacsirta a virágos mezőt, ahonnan magasba repülhet. A keresztény
életnek egy folytonos mennybemenetelnek kell lennie. Az első lépést
megtettük már a keresztség -szentségében. Aztán a többi szentség, a ke
resztény tanítás elfogadása egy-egy lépés volt előre. Igaz, hogy néha el
estünk, a bűn vagy a kételyek szakadékában találtuk magunkat. Valaki
azonban mindig segített és az odafent valókra irányította könnyes te
kintetünket. Ajkunkra adta az édes szót: fölkelek és Atyámhoz megyek!

Jóllehet a Szentírás nem sorolja fel, kik voltak jelen jézus mennybe
rnenetelénél, bizonyára nem hiányzott a Szűzanya sem. Az elválás talán
neki volt a legfájdalmasabb. A legszívesebben meghalt volna, hogy leg
alább lélekben követhesse fiát. Mivel azonban sohasem a saját, hanem
az Isten akarata volt a "kenyere", egy halk igen volt végső búcsú
szava. Hiszen jézus megmondotta: csak egy kis idő és újra megláttok
engem. Egy régi orosz egyházi ének elmondja, hogy miként panaszkod
tak az emberek Jézus távozása miatt. Ki ad nekünk majd enni, ha
megéhezünk ? Ki védelmez minket az időjárás viszontagságai ellen?
Ronggyá szakadt ruhánk helyett ki ad másikat? Az ének szerint jézus
így válaszol a panaszkodóknak : itt hagyok nektek egyaranyhegyet,
hogy hirdesse dicsőségemet és szeretetemet. Ennek hallatára megszólal
jános apostol: Uram, ne adj a szegényeknek aranyhegyet, mert a hatal
masok elveszik tőlük! Helyette hagyd itt inkább a Te szent nevedet.
És jézus teljesítette kérését. Itt hagyta tanítását, itt hagyta egyházát
és megdicsőült lényét az Oltáriszentségben. jómaga segít szentté küzdeni
életünket és ezáltal mennybemenetellé változtatn i földi zarándoklá
sunkat.
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A SZERETET LELKE

Pünkösd
IKor 12,3-7; Il-q

A valósághoz hűséges keresztény bölcselet mindig is vallotta, hogy
megismerésünk az érzékeknél kezdődik. A világról, az élet jelenségeiről
főleg látással és hallással szerezzük ismereteinket. Emberi természetünk
nek ehhez a sajátosságához szinte az Isten is alkalmazkodott, amikor
Jézus Krisztus magára öltötte emberségünket. Isten azonban nem azért
küldte Fiát hozzánk, nem azért vállalta emberi életünket, sorsunkat,
mintha erre szüksége lett volna. Sokkal inkább azért, hogy ezáltal lehe
tővé tegye részesedésünket az isteni életben. Ez az isteni terv bontakozik
ki teljes világosságában pünkösd ünnepén.

Karácsony ünnepe azért áll közel a szívünkhöz, mivel a betlehemi
barlangban otthon érezzük magunkat. Szemünkkel láthatjuk az isteni
gyermeket, szinte magunkhoz szoríthatjuk puha embertestét. Az Ige
testté lett, rnondogatj uk boldogan. Húsvétkor elfogja szívünket a kétel
kedés, de aztán megnyugszunk, miután Tamás apostollal együtt Jézus
sebeibe dugjuk ujjainkat. Pünkösd ünnepén azonban nem sok jut érzé
keinknek. Igaz, hogy szélzúgás hallatszik, tüzes nyelvek ereszkednek
az apostolokra, de a jelek mögött rejtőző Lélek láthatatlan marad. Pün
kösd éppen ezért nem a látomások ünnepe, hanem a küldetésé. Az apos
tolok sok mindent láttak és hallottak Jézustól, de íme most elérkezett
annak ideje, hogy tanúságot tegyenek róla és ezzel az emberek felé
forduljanak. A Szentlélek arra ösztönzi őket, hogy tanúságtételükkel
tovább adják az evangéliumot és az isteni életet kiárasszák az emberek
re. így tágul ki a Szentháromság családja, hogy az emberiséget is magá
hoz ölelje. Ennek a hódító küldetésnek pedig egyetlen fegyvere van:
a jézusi emberszeretet. A pünkösdi Lélek az emberek felé fordítja az
apostolokat, kinyitja szívük ajtaját, áttöri a másoktól elválasztó önzés
falait.

"Szeretni igazán nem lehet erdőt, tengert, csillagot; szeretni csak
embert lehet. Egybefűzni, kapcsoini szerétettel nem lehet fát, téglát;
hanem csak szíveket. De akkor az én hivatásom, a szerétet egybefűző.

kapcsoló tevékenysége megint csak az emberek felé űz! Istenem, ez a
Szentlélek indítása! O indít feléjük; akarja, hogy emberbaráti, testvéri,
friss lelkem legyen; akarja, hogy ne zárkózzam el, hanem, hogy baj
társként, testvérként kapcsolódj am a testvérhez ... Mint ahogya rnéhek
egymás között anyakirálynőjük körül kapcsolódnak a méz párázatában,
s testvéri összetartás édes szájízével, s az mintegy az ő szellemük: úgy
kell nekünk egymás közt kapcsolódnunk ..." (Prohászka, Ö. M. 19.
174. 1.)
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Gyakran emlegetik napjainkban, hogya mai kereszténység hasonlít
a kialudt tűzhányóhoz. Nem árad belőle a lelkesedés, a szeretet tüze.
Am a Szeritlélek azért jött el tegnap és azért él most is közöttünk, hogy
megújítsa szeretetünk által a föld színét. Csak követnünk kell az apos
tolok példáját és imádságos hittel kitárulkoznunk előtte. Ezt bizonyítja
a következő történet.

Párizs hosszú idő óta nem szenvedett annyit a kemény téltől, mint
I954-ben. Körülbelül kétezer ember húzódott meg a kapuk és a Szajna
hídjai alatt, akiknek nem volt lakásuk. Sokan közülük megfagytak vagy
az utolsó pillanatban mentették meg a rendőrök. Ebben a válságos
órában sietett a nyomorultak segítségére Pierre abbé, kapucinus atya.
A legszegényebb külvárosban lakott a rongyszedők társaságában. Most
a nagy hidegben forró levest mért az éhezőknek. Mindig köszönés
nélkül távozik. Hogy miért? Csak nem kívánhatok jó éjszakát azoknak
az embereknek, akik lakás és takaró nélkül didercgnek. Valahonnan
katonai sátrakat kerít és fölüti egy üres telken. Vesz egy tonna szénát,
párnákat és takarókat szerez. De ezzel csak 60-70 emberen tud segí
tem. Elmegy a rádióhoz és kéri, engedjék a mikrofon elé. Először hal
lani sem akarnak róla, de aztán hét percet engedélyeznek. Nem készült
a beszédre, szavai szívéből fakadnak. Barátaim, segítsetek! Az elmúlt
éjjel hajnali háromkor megfagyott egy asszony a Boulevard Sebastepo
Ion. Papírt találtak a kezében, kilakoltatási végzést. Minden éjszaka
kb. kétezer ember tölti szabad ég alatt az éjjelét. E nyomor láttán egyet
len gondolatunk támadhat: meg kell szüntetnünk ezt a lehetetlen álla
potot, Kérlek, szeressétek egymást legalább annyira, hogy ezt meg
tegyétek. Takarókra, sátrakra, kályhákra van szükségünk, küldjetek! Itt
egy pillanatra megáll és habozik. Hová kérje a küldeménycket? Hirtelen
visszaemlékezik arra a levélre, amelyet egy jólelkű szállodatulajdonostól
éppen ma reggel kapott. Ennek címét adja meg. Küldjétek a Hotel Ro
chesterbe. Rue ... Tíz perc sem telik el és a megzavarodott portás nem
győzi átvenni a takarókat, ruhákat és pénzt tartalmazó borítékokat.
Egy óra múlva már nem fért el az előcsarnokban a küldemények tömege.
Volt, aki utolsó frankját adta oda. Egy hentes ötven kiló húst hozott.
Egy asszony levetette és ott hagyta bundáját. Párizs történetében aligha
fordult elő a szeretetnek ilyfajta kitörése. Vajon miért? Mert akadt
egy ember, aki engedelmeskedett a szeretet Lelkének és vállalta kül
detését.

Istennek hála, nálunk napjainkban nem kell szembe néznünk ilyen
nyomorúsággal. Am ma is élnek nagyon sokan körülöttünk olyan test
vérek, akik a magányosság, az elhagyatottság éjszakájában bolyonganak.
Mennyi szív éhezik és fázik a szeretetlenség hidegében. Jöjj, Szentlélek,
gyújtsd fel szívünkben a mindent megláttató szeretet tüzét. Tégy minket
is szereteted eszközévé!
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"SZEMBEN A NAPPAL"

Szenthárornság vasárnapja
zKor I ~,I I-I ~

Már az ókori bölcselő fölismerte: az igazi tudás kezdete, belátni, hogy
nagyon keveset tudunk. Igaz, naponta olvashatunk újabb és újabb föl
fedezésekről és akadnak emberek, akik elhiszik, hogya tudomány las
san, de biztosan minden titokról lerántja a leplet. A tapasztalat azon
ban arra tanít, hogy minden megfejtett titokból újabbak lépnek elénk.
Igaz, aztán meg kell tanulni az embernek kimondani: nem tudom!
A természet világa tehát tele van megfejtendő titkokkal. Ezt még inkább
elmondhatjuk keresztény vallásunkról. Sőt hozzátehetjük: a hit olyan
elrejtett valóságokat állít elénk, amelyekről emberi ésszel soha sem fejt
het jük le a titkok fátyolát. Ilyen a mai vasárnapon ünnepelt Szent
háromság titka.

Az emberi értelemben megvan az a képesség, hogya természet szőt
tese mögött rnegsejtse a Teremtőt. Arra azonban már nem futja ereje,
hogy meghatározza kilétét. Amit erről tudunk, azt Isten bemutatkozó
szeretetének köszönhetjük. Igy Jézus Krisztustól tudjuk, hogy az egy
Isten valamiképpen három is. Az úgynevezett szentháromságos Isten
fogalom Isten önarcképe, amelyet Fia által adott kezünkbe. Ezzel is
figyelmeztet, hogy Ö egészen más, rnint azt sokszor elgondoljuk. Ezt
az igazságot mélyíti el bennünk meglepő magatartásával. Karácsonykor
például "szűzi rnéhet nem utálva" emberként születik közénk és a sze
génységet választja útitársul. Nagypénteken eltűri, hogy szégyenfára
szegezzék ellenségei. Még az apostolok is hitüket veszítik, mivel Istent
az erő, a hatalom, a dicsőség fényében kívánták szolgálni. A kardot
rántó Péter gyengeséget látott az önmagát ellenségeinek kiszolgáltató
jézusi magatartásban. Még nem tanulták meg, hogy Isten az erőtlenséget
is erővé avathatja és a szenvedés gyöngeségét teszi megváltásunk esz
közévé.

Egy régi mese tudni véli, hogya kőszáli sasok rniképpen próbálják
ki fiókáik életrevalóságát. Nem sokkal azután, hogy szárnyaikkal re
pülni tudnak, fölviszik őket a magasba, hogy ott belenézzenek a nap
vakító fényességébe. Ha ezt bátran megteszik és a fény nem tesz kárt
szemükben, akkor tovább nevelik fiókáikat. Ha ellenben nem bírják
elviselni a fényt, leejtik őket a mélységbe, mint olyanokat, akik nem
méltók arra, hogy utódaik legyenek. Valahogy így tesz velünk egyházunk
is, midőn megismerteti a Szentháromság titkát. Ha nem vakulunk bele
ennek a hittitoknak fényébe, akkor elismer minket gyermekeinek. Ezzel
korántsem kíván tőlünk valami észellenes hitet. Ez a hittétel ugyanis
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nem az állítja, hogy három egyenlő eggyel,hanem csak azt, hogy az
egyetlen isteni lényeget három személy birtokolja.

A plébánost fölkeresi egy férfi, aki elveszítette gyermekkori hitét.
Jómaga is fájlalja ezt, ezért is beszélgetett szívesen vallási kérdésekről.
Az egyik nap éppen a Szentháromság került szóba. Hogyan hihet ilyes
mit egy logikusan gondolkozó ember, jegyezte meg a hirtelen férfi? Mi
képpen lehet a három egy? A plébános nem szólt semmit, hanem a szo
bában álló zongorához lépett. Egymás után leütött három billentyűt.
Először rnindegyiket külön-külön, aztán kellemes összhangba fűzve egy
szerre mind a hármat. Ennek hallatára a hitetlen ember lelkét átjárta
a kegyelem világossága és az egybehangzó akkord nyomán megsejtett
valamit a Szentháromság titkából.

Jóllehet a Szentháromság titka távol van értelmünktől, közel van
életünkhöz. Ú gy vagyunk vele mi keresztények, mint a levegővel. Ha
nem is ismerjük pontos vegyi összetételét, ez mit sem változtat azon
a tényen, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. A keresztény életnek
a szentháromságos Isten az éltetője. Az O nevében nyerjük el kereszt
ségünk alkalmával istengyermeki életünket. Minden imádságot az O
nevében kezdünk és fejezünk be. A keresztény édesanyák erre tanítják
gyermekeiket, midőn kezüket fogva a keresztvetést gyakorolják. Ezért
is fontos, hogy szépen vessünk keresztet és így valljuk meg a Szent
háromságba vetett hitünket.

Ezzel kapcsolatban tanulságos történetet mondott el egy lelkipásztor.
Az egyik nap fiatal leány kereste fel a plébánián, bejelentve, hogy ka
tolikus szereme lenni. A plébános örült ennek az igénynek és megbeszél
ték az oktatások időpontját. Közben a leány megjegyezte, tud ő már
egyet s mást a katolikus vallásról. Ugyan mi? Hát például a kereszt
vetést. No, akkor mutassa be! Ekkor a leány olyan kézrnozdulatot vég
zett, amelyen a lelkipásztornak nevetnie kellett. Mondja csak, kérdezte
tőle, hol tanulta ezt a keresztvetésnek nevezett kézrnozdulatot? Több
ször jártam már katolikus templomban és megfigyeltem a keresztet vető
embereket. Tőlük láttam ezt. Sajnos, az elkapkodott, inkább mellvaka
ráshoz hasonlatos keresztvetés egyáltalán nem mondható a Szerithárom
ság dicsőítésének. A megcsonkított keresztvetés és térdhajtás inkább
nevetséges, rnint épületes látvány az Isten és az emberek szemében.

Végezzük tehát mától kezdve figyelmesen a keresztvetést. Ezzel fog
juk egybe értelmünket, szívünket, testünket, lelkünket és így hirdessük,
hogyaszentháromságos Isten gyermekei vagyunk.
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JÉZUS ÉDESANYJA

Május

A természet rendje szerint szeretetünk világában hosszú éveken át
édesanyánk foglalja el az első helyet. Kilenchónapos életközösségünk
az anyaszívvel, első lépéseink a megnyíló élet útjain és annyi más
indokolja ezt a vonzalmunkat. Szomorú az árvák sorsa, akiknek hiány
zik szívükből a legszebb húr, ami az anya és gyermek szíve között van
kifeszítve.

Tudta mindezt Jézusunk, aki szeretni és szenvedni jött a földre. Mi
vel pedig a szenvedés útján erős lábakra van szükségünk és útmutató
fényességre szorulunk, ezért O is édesanyától akart születni. Nem vélet
len tehát, hogy az emberré alázódott Istenfiú szívében otthonra talált
a gyermeki szeretet. Jézus szerette Máriát. Szerette szeplőtelen szívét,
amely nemcsak kilenc hónapig, hanem élete végéig az övével egy ütemre
dobogott. Szerette áldott kezét, amely érette dolgozott. Szerette rno
solyát, tiszta arcának tündöklő ékességét. Szerette szívének sebeit, ame
lyek megnyíltak keresztje tövében, hogy drága cseppjeiket a megváltás
kelyhébe gyöngyözzék. Jézus szerette Máriát és azt akarja, hogy mi is
szeressük. Jézus mindnyájunk testvére, Mária mindnyájunk édesanyja.

Mi, keresztények elismerjük, hogy ez a világ, amelyben élünk, nem
a legtökéletesebb. Nem véletlen tehát, hogy hitünk szerint új eget és
új földet várunk. Am az bizonyos, hogy Isten, aki a semmiből teremt
het .száz világot, Máriánál jobb édesanyát nem teremthetett volna. Ez
logikus következménye annak az isteni döntésnek, hogy egyszülött Fia
Máriától szülessék. Olyan kegyelem volt ez számára, amit nem lehet ki
érdemelni. Az a hivatás, amelynek Mária részese lett, nagyobb volt
nála. Ha mégis felnőtt hozzá, ezt Isten ajándékának kell tekintenünk.

Helytelen utakra tévedne azonban Mária-tiszteletünk, ha őt csupán
testi anyasága miatt ünnepelnénk. Isten sokkal többre hívta és segítette
Máriát. Erre céloz Dante is az Isteni színjátékban, amikor ezt írja Má
riáról: "leánya ten fiadnak ..." Ezzel azt az igazságot állítja elénk
a hittudós költő, hogy Mária nemcsak anyja, de legbuzgóbb követője
is volt Jézusunknak. Mária megélte az evangéliumot még mielőtt az
apostolok hirdetni kezdték volna. Nem csupán fizikai anyasága, de
Jézus tanításának hallgatása és megtartása által is anyja lett fiának.
Odasimult Jézus megváltó kereszt jéhez, hogy fölajánlja szolgálatát és
társa legyen fiának üdvösségünk megszerzésében. Jézus elfogadta Mária
szolgálatát, nem mintha rászorult volna. Sokkal inkább azért tette, hogy
ezzel is megtisztelje édesanyját.

Amikor Isten kegyelméről, ajándékozó, meghívó szeretetéről beszé-



lünk, nem szabad elfeledkeznünkarról sém, hogy mit kér Ö mindezért
cserébe? Mert tagadhatatlan, hogy kér valamit és nem is keveset. Egy
szóval foglalhatnám össze: Isten ajándékaiért elfogadásunkkal kell "fi
zetnünk". Ez az elfogadás magába foglalja azt a készségünket. hogy
fenntartás nélkül átadjuk magunkat Istennek. Ezáltal lehetünk hű és
derék szolgák, részesei Urunk örömének. Ha szabad túl emberien ki
fejezni magamat: odaadásunkkal "segítünk" Istennek tervei megvaló
sításában. Odaadni magunkat Istennek, odaadni magunkat az embe
rek szolgálatára, ez a keresztény élet lényege. Erre adott ragyogó példát
a neves japán atomtudós Takashi Nagasi Pál és felesége.

195 I -ben halt meg, aki az egyház hűséges gyermeke és a japán par
lament megállapítása szerint hazájának első polgára volt egész életében.
A radioaktív sugárzás őt is megfertőzte és ettől kezdve saját testén foly
tatta kísérleteit. Ebben az áldozatos rnunkában legfőbb segítőtársa a fe
lesége volt. Nem azáltal, rnintha értett volna valamit az atomtudomány
hoz. Am lelkesedett férje munkájáért és őszinte csodálattal, figyelemmel
kísérte. A tudós jórnaga így vallott erről: az egyetlen fizetség, amit fe
leségem elfogadott áldozatos munkájáért, az újságokban és folyóiratok
ban megjelent cikkeim voltak. Mások talán nem törődtek volna velük
és rnint érthetetlen írásokat, a sarokba dobják. Feleségem azonban, vala
hányszor megmutattam neki egy-egy tanulmányomat, kezébe vette a fo
lyóiratot és ünnepélyesen olvasni kezdte. Tekintete megpihent a neve
men, aztán végigolvasta a számára érthetetlen mondatokat, szakkifeje
zéseket, Miközben olvasta, könnyek csillogtak a szemében. Megsejtette.
hogy férje élete és munkája ezekben a sorokban van összesűrítve. írá
saimean is engem szeretett. Amikor 1945. aug. 9-én leesett az atom
bomba Nagasakira, éppen a kórházban tartózkodtarn. Jóllehet magam
is megsebesültem, részt vettem a mentési rnunkákban. Végre kimerülten
hazavánszorogtam. Sejtettem. hogy feleségem nem él. Ha élne, akkor
már régen rnellettem lenne. Otthonomat hamuvá égve találtam. A kony
ha helyén feleségem mcgszenesedett holttestére bukkantam, kezére csa
várva a szeritolvasó maradványa:

Ime, egy hivő, Máriát tisztelő tudós vallomása olyan asszonyról, aki
szerctö odaadásával, lelkesedésével támogatta férje rnunkáját, Mi, ke
resztények ilyen asszonyt tisztelünk Máriában is. Bár csak minél több
asszonyt így és ezért tisztelhetnénk I



JÉZUSRA EMLÉKEZÜNK

Úrnapjára
IKor 10,16-17

Ősi szokás egyházunkban, hogy Úrnapján körmenettel ünnepeljük
Jézus nagy ajándékát, az Oltáriszentséget. Körülhordozzuk az utcákon,
a gyertyafényes ablakszemek között. Mindig akadnak, akik ezt kifogá
solták és olyan tüntetésfélének minősítették, ami fölébresztheti a hitet
lenek ellenszenvét. Akkor mégis miért ragaszkodunk ehhez a nyilvános
fölvonuláshoz és hitvalláshoz?

Amikor mi, keresztények ezt vagy azt tesszük hitünk megvallására,
magatartásunk irányítója örök példaképünk, az Úr Jézus Krisztus. Róla
pedig rnindenki tudhatja, hogy három évtizedes názáreti hallgatása után
a nagy nyilvánosság előtt beszélt és mindenki láthatta csodáit. Nyilvános
működése folytonos körmenethez hasonlított, lelkes követőkkel és ellen
szenves nézőkkel. Életének legnagyobb eseményei egy-egy körmenethez
fűződnek. Elég, ha megemlítjük virágvasárnapi bevonulását a szent vá
rosba, Jeruzsálembe. Az utolsó vacsora után szent zsoltárokat énekelve
vonultak ki az Olajfák hegyére. Utolsó útja a keresztút körmenete,
amely a megváltó halálba és föltámadásba vezetett.

Mielőtt azonban elindult volna Jézus a keresztútra, amelyet egyháza
mindenkori út jául rendelt, nem akarta követőit útravaló nélkül el
bocsátani. Az utolsó vacsorán éppen ezért híveinek ajándékozta testét
és vérét, hogya keresztény élet körmenetén ezt hordozzák szívük szent
ségtartójában. Ez Jézusunk határozott kívánsága, amelyet az utolsó va
csorán így fogalmazott meg: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre l"
Ha valakit igazán szeretünk, szinte lessük a kívánságát és örömmel
teljesítjük. Akik valóban szeretik Jézust, azok Szent Bernáttal vallják:
,,0, Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád, de minden méznél
édesebb, szívünkben bírni Tégedet ..." Ez a szívünkben bírás valósul
meg minden szentmisén és főleg minden szentáldozásban. A2 úrnapi
körmenet akkor igazi, ha Jézust nem csak a pap keze tartja és hordozza,
hanem a hivők hite és szeretete is.

Az évszázadok során rengeteget vitáztak arról, amit annak idején a
hitetlen zsidók így fogalmaztak meg: hogyan adhatja ez testét eledelül?
Jézus azonban nem vonta vissza szavait és nem mérsékel te botránkoztató
merészségét. "Én vagyok a mennyből alászállt kenyér", mondotta, jól
lehet tudta, mit szólnak majd hozzá Luther, Kálvin, Zwingli és minden
idők materialistái. Egyházunk féltékenyen őrzi Jézus örökségét és nem
hajlandó egy i betűt sem változtatni tanításán. Már csak azért sem,
rnert egyházunk az igazságból él, ennek a szeretete élteti. Ezért hiába
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támadnak ellene az erőszak és a hazugság roppant fegyvertárával. Az
igazságot nem lehet- nem igazsággá változtatn i. Az embereket meg lehet
ijeszteni, de hinni ők is csak a szerétetnek tudnak. Jézusnak hinni pedig
annyi, mint hinni a szerétetnek.

A második világháború alatt fölkereste XII. Pius pápát egy íróember,
akinek fia elesett a fronton. Az apa megkérdezte a szentatyát: mit tehet
8Z ember a gyűlöletnek ebben a véres viharában? A pápa ezt felelte:
szeremi kell! Szeretni ellenségeinket, hóhérainkat, a gyűlölet szánalmas
megszállottait! Ezt tette és ezt teszi Jézus is. Vállalta a gyalázatot,
a szeretet kockázatát, de mégis köztünk maradt. Pedig előre látta azo
kat a barbárokat, akik egyszer a Szent Péter templomban és másutt
lovaikkal etetik szentséges testét. Akik föltörik a szentségházakat és
szétszórják testének kenyerét.

Úrnapi körmenet ... Mennyi kedves és szép emléket idéz gyermek
korunkból. Látom a virágot hintő kislányokat, a piros ruhás, csengettyűs
ministránsokat, a zászlós, éneklős menetet, a hervadó lombokból Jé
zusnak épített sátrakat. Az idősebb nemzedék sajnos másféle körmenetet
is látott. A háborúk véres körmenetét. Láttuk az eltorzult emberek
halálra ítélt menetét, Véres harcmezők, gyilkos gázkarnrák, koncentrá
ciós táborok felé hajtották őket. De minek is idézzem századunk meg
számlálhatatlan gyalázatát? Úrnapja van, a jóság, a szeretet kenyere
békét hoz szívünkbe. Fogadjuk el és ne csupán ma, de egész életünkben
legyünk büszke hordozói.

A szrv OTTHONABAN

Jézus Szíve ünnepe
IJn 4.7-16

Minden gyermek szereti a rnesét, az ébredő ertelem legkönnyebben
emészthető táplálékát. A szépmeséből nem csak a gyermekek tanul
hatnak, hanem a felnöttek is. Lehet, hogya mesét a képzelet szőtte
csupán, de fontos igazságokat kongathat szívünkben. Ezt teszi az a
mese is, amelyik egy olyan emberről szól, aki mindenképpen meg akart
gazdagodni. Számos sikertelen próbálkozás után egy szép napon meg
nyílt előtte az út a gazdagság felé. Valaki fölajánlotta: minden kíván
ságát teljesíti, de oda kell adnia szívét és be kell érnie egy kőből való
szívvel. A gazdagságra vágyó ember belemegy az üzletbe és gyökeresen
megváltozik az élete. Minden kívánsága teljesül ugyan, de a beteljesü
lés nem okoz örömet kőszívének. Ezzel a szívvel nem tud érezni, szo-



morkodni, sírni és örvendezni. így döbben rá, hogy az ember legnagyobb
kincse a szíve.

Nyilvánvaló, hogy ez a mese a felnőttek számára is komoly tanul
ságot tartalmaz. Hiszen a mi szívünk is sokféle vágy megszállottja s
köztük első helyen áll a gazdagság kívánása. Micsoda társadalmi igaz
ságtalanságra vezetett az erőszakos vagyonszerzés és mások jogainak
kőszívű megtiprása ! Aztán gondoljunk csak a hatalom megszállottaira.
akik tankokkal, bombákkal tiporták sárba az emberszíveket! Méltán ír
hatj uk föl századunk véres homlokára Radnóti Miklós döbbenetes vers
sorait :

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
amíg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.

Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos,
az áruló, a rabló volt a hős, -
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

(Töredék)

A költemény igazát szemlélteti egy Hitlerről szóló történet. Berlint
már körülvették a szovjet csapatok, a Führer kétségbeesetten toporzé
kol a kancellária óvóhelyén. Reszketve fogadja a hírt, hogy az oroszok
betörtek a földalatti vasút egyik aknájába és a kancellária felé nyomul
nak. Meg kell nyitni a zsilipeket, el kell árasztani a vonalat, hangzik
Hitler parancsa! Nem tehetjük, válaszolj 3 Krebs tábornok, ott helyez
tük el a német sebesülteket. Mit számít az? Azt akarja, hogy az ellen
ség kezébe kerüljek? Mélységes undorral hagyta el a tábornok a bukott
vezért, aki kőszívvel küldött milliókat a halálba.

Ebben a kőszívű világban egyházunk elénk állítja Jézust, mint a szív
emberét. Rámutat arra a szívre, amely értünk dobbant meg a betle
hemi éjszakán. Jézus szívét kínálja nekünk, azt a szívet, mely egykor
és ma is a szeretet véráramát lükteti a kihűlő emberiség érrendszerében.
Mert nekünk elegünk van a kőszívű gyárosokból, diktátorokból, tábor
nokokból, zsarnokokból l Mi egy olyan embert keresünk, akinek érző,
meleg hús-szíve van. Ezt az embert Jézusban találjuk meg. Benne, aki
nem a gazdagság, a hatalom, az erőszak kíséretében jött a földre, hanem
a szeretet, az irgalom követségében járt és jár közöttünk. Szerette övéit,
mindvégig szerette őket, olvassuk az evangéliumban. Szerette a gyöngé
ket, a betegeket, akiket a világ hatalmasai oly könnyen eltipornak.
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Szerette a bűnösöket, akikre a képmutatók oly könnyen követ dobnak.
Megsiratta Lázár barátját és a halálra ítélt Jeruzsálemet. Nem a tudo
mányvnem a művészet, nem a politika, hanem a szív embere volt ...
A józan értelem megbotránkozva áll a betlehemi istálló vagy a golgotai
kereszt előtt. Csak a szív érti meg, csak benne találnak visszhangra
li szív érvei ...

A Jézus Szíve felé irányuló tisztelet meg akarja határozni a mai
életünket is. Kőszívű korunkban újra föl kell fedeznünk a hús-szívet.
Sokan szemére vetik iskoláinknak, hogy az ész kiművelése mellett el
hanyagolják a szív kiművelését. Csak tanítunk, de nem nevelünk, csak
okosítunk, de nem gazdagítjuk gyermekeink szerétetvilágát. Ez az egy
oldalúság súlyos következményekkel jár egyéni és közösségi életünkben.
Főlborítja életünk egyensúlyát és tudományos, technikai fejlődésünket

is zsákutcába vezeti. Az oly sóvárogva áhított béke nem a konferen
ciákon születik, hanem a szeretet testvéri ölelésében. Ha valóban sze
retjük egymást, akkor nem hazudozunk és nem akarjuk becsapni ember
társainkat. Az őszinteség a szeretet első lépése. Ezért nem véletlen,
a prófétai Lélek vezérelte XIII. Leo pápát, rnikor századunkat Jézus
Szívének oltalmába ajánlotta.

430-ban a vandálok elözönlötték Afrika északi partjait, ahol virágzó
keresztény egyházközségeket pusztítottak el. Mikor Hippó városához
érkeztek, a nagy püspök, Szent Agoston halálos ágyán feküdt. Hetek
óta jöttek a menekültek és vigasztaló szavakat vártak a szcnttől. És
ő csak ennyit mondott nekik: Redeamus ad cor ! Térjetek haza a szíve
tekbel Amikor körülöttünk minden pusztul, minden omlik, térjünk
haza a szívünkbe. Itt kell erőt gyűjtenünk, fclmelegednünk, főlszítani
az életre vezető szeretet lángoszlopát. Térjünk haza a szívünkbe és
alakítsuk azt Jézus Szíve szerint, hogy otthonra találjon benne az igaz
szeteret és testvére, a béke.

KRISZTUSBA ÖLTÖZÖTTEN

9. évközi vasárnap
Róm 3,21-25,28

Ősi emberi magatartás, hogy testi és szellemi erőnk teljében büszkén
kijelentjük: elég vagyok magamnak, nem szorulok senkire, főleg nem
az "égiek" segítségére. Sorsomat, üdvösségemet a saját vállaimra ve
szem, a nehézségekkel egymagam is megbirkózom. Ezt az álláspontot
fogalmazta meg a költő a következő sorokban:
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· Én istent nem hiszek; s ha-van,
ne fáradjon velem;
majd én föloldozom magam ...

(józsef Attila)

A mai szentleckében Pál apostol egy ellenverssel válaszol erre a
balga hősködésre. Nem kétséges, hogya két vélemény közül melyik
fogja az igazság kezét. Minden emberben él a vágy: igaznak lenni ön
magunk, igaznak lenni az emberek, igaznak lenni az Isten előtt. Nem
egyszer megtörténik, hogy megjátsszuk magunkat és beérjük az igaz élet
látszatával. Még azok is a dolog könnyebbik végét fogják, akik igaznak
tartott magatartásukat néhány törvény és szabály betartásából származ
tatják. így az ószövetségi Izraelben nagy. becsben álltak a mózesi tör
vények és ezek megtartásában látták az üdvösség biztosítékát. Az számí
tott igaz, istenfélő, vallásos embernek, aki ezeket kínos pontossággal
megtartotta. jézusunk nem vetette el ezeket a törvényeket, de hangsú
lyozta: az ősi törvények megtartása nem jelenthet végállomást vallásos
életünkben. Nem szabad elzárkóznunk a fejlődés elől! A jövő felé for
duló nyitottság minden lelki haladás feltétele. Ezt a krisztusi igazságot
hirdette Pál apostol is hangoztatva, hogy az ószövetségi törvény-csak
vezetőnk volt Krisztushoz. Sőt, az Ö személye, a Hozzá történő csatlako
zás sem jelent lezárulást a jövő felé. Benne és Altala nyílik meg egy
olyan út az Istenhez, amelynek nincsen végállomása. Isten szemében
akkor leszünk igazak, kedvesek, ha jézushoz csatlakozunk és vállaljuk
a keresztény élet nagyszerű kalandját.

A csatlakozás első és legfontosabb feltétele gyöngeségünk, bűnössé
günk elismerése. Ennek tudatában a hit és szeretet karjaival jézusba
kapaszkodunk. Elismerjük, hogy Ö az egyetlen igaz és hozzá simulva,
testvéri közösségben Vele lehetünk mi is igazak, kedvesek mennyei
Atyánk előtt. Nem a mi erőfeszítéseink, hanem Krisztus értünk vállalt
áldozata, nem a mi érdemeink, hanem Krisztus érdemei öltöztetnek az
Istennek tetsző kegyelem köntösébe. Ez a csatlakozás jézushoz nem va
lami varázslat, hanem egy küzdelrnes hozzáidomulás kezdete. Azt szok
ták mondani, nem a ruha teszi az embert. Annyi azonban igaz, hogy
a ruha, főleg az egyenruha meghatározó szerepet tölthet be magatartá
sunkban. Amikor tehát Pál apostol arra biztat, hogy öltsük magunkra
jézust, a hozzá hasonulást teszi feladatunkká. Nem elegendő elfogad
nunk a jézusi élet alapelveit, nem érhetjük be az értelmi megvilágoso
dással. jézus érzéseit kell magunkba plántálnunk és mindennapi kenye
rünkké kell tennünk Isten akaratának teljesítését. Az ehhez szükséges
erőt a jézussal való életközösségből meríthetjük.

Talán még néhány gondolatot arról, milyen legyen az a hit, amely
összekapcsol minket jézussal! Sajnos igen sok keresztény számára a hit
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nem egyéb beidegződött szokásoknál. Arra a kérdésre például, hogy
miért jár templomba, ezt válaszolja: rnert így neveltek szüleim. Miért
viszi gyermekét megkeresztelni? Mert mások is ezt teszik. Miért vezeti
gyermekét az elsőáldozáshoz vagy a bérmáláshoz? Hogy ő se maradjon
ki ebből a szép, látványos ünnepből. Miért ragaszkodik az egyházi es
küvőhöz? Mert az olyan szép, hangulatos és a szülei is így csinálták.
Nem akarom most leértékelni a jó szokásokat, de azt meg kell monda
nom, hogy ezek nem elégségesek a keresztény élet kiteljesedéséhez. Csak
az öntudatos, élő, élményszerű hit szállhat szembe azzal a közszellemmel,
ami napjainkban is uralkodik.

Egy angol munkás nyugdíjba vonult. Utolsó munkanapján magával
vitte a gyárba azt az ébresztőórát. amely hosszú éveken át fölkeltette
és munkába indította. Elhelyezte egy présgép alatt és élvezettel nézte,
mint lapítja össze vékony lemezzé. Sajnos sokszor valami ehhez hasonló
történik hitünkkel is. Egyre vékonyabb lesz, ellaposodik az élet prései
között s történik mindez azért, mert vallásos életünkben csak nyűgöt
látunk és nem az örömöt termő, bőséges élet forrását. Csak az élő hit
képes a növekedésre, a visszahúzó erők legyőzésére.

Befejezésül hadd idézzem ugyanazt a költőt, akit fájdalmas tapaszta
latok lerángattak a büszkeség ormáról. Az alázat völgyében így énekelt:

Nem emel föl már senki sem
belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva.

Tudod, szivem mily kisgyerek 
ne viszonozd a tagadásom ;
ne vakitsd meg a lelkemet
néha engedd, hogy mennybe lásson.

(józsef Attila)

ABRAHAM HITÉVEL

10. évközi vasárnap
Róm 4,18-25

Ha a Szentírás közvetítésével Abrahám alakja átragyog csaknem négy
ezer év időrengetegén, ez nem történik véletlenül. Benne olyan ember
áll a hivők elé, aki példaképe a hitből és reményből élő kereszténynek.
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Ezért érdemes Pál apostol vezetésével elmélkedésünk lépteit feléje irá
nyítanunk.

Mindnyájan tudjuk, sokan már meg is tapasztalták. hogy az öregség
megroppantja testi és szellemi erőinket. Hasonlít az idős ember az őszi
szélben didergő almafához. Gyümölcsét már leadta és sárgult levelei re
gyászjelentését írja a közelítő ősz. A mai szentleckében megidézett
Ábrahám példája arra figyelmeztet, hogy a természet rendjétől eltérő
törvények uralkodnak a hit világában. Ábrahám is megöregedett és
testi erői megfogyatkoztak. Volt azonban valami, ami nem gyengült,
sőt erősödött az évek haladtával. Vajon micsoda? Hite és Istenbe ka
paszkodó szeretete. Elsősorban ennek kőszönhette, hogy öregsége elle
nére oly fontos szerepet kapott Isten üdvözítő tervében. Példája minket
is arra figyelmeztet: nem értéktelen az öregkor, nem felesleges, nem
hiábavaló az idős emberek élete. Főleg akkor nem, ha megőrzik a hitet
és ezzel mintegy Isten rnunkatársául kinálkoznak. Ezért a mai szeritlee
két méltán nevezhetjük az öregek örömhírének. Isten előtt különös
becsben állnak a hitükben meg nem rokkant, az Isten üzenetét meghalló
öregek. A fiatal sokszor azt gondolja, azt hangoztatja: enyém az élet,
enyém a világ! Isten azonban a világ szemében gyönge öregek et választja
ki arra, hogy megszégyenítse a fiatal erőseket.

Képzeljétek el mi történne, ha itt és most, a mi egyházközségünkben
élne egy nyolcvanéves férfi, aki ezt rnondaná hasonló korú feleségének:
ma a templomban Isten közölte velem, hogy gyermekünk születik. Hogy
mi történne? Ugyanaz, mint Sárával, Ábrahám feleségével. Kinevette
férjét. Talán még hozza is tette magában: te vén bolond! Mennyire más
ként viselkedett Ábrahám. Pedig ő is tudta, hogy a természet rendje
szerint már nem lehet gyermekük. Akkor miből táplálkozott csodálatos
hite? Gondolom, annak fölismeréséből, hogy Isten számára nincs lehe
tetlen. Mi emberek csak a létezők világában munkálkodhatunk, Anyag
ra, szerszámra van szükségünk és alkotó munkánk a létező fölfedezésére,
új elrendezésére és kombinálására korlátozódik. Isten azonban ura a
semminek is, hívó szava létet adó, teremtő szó. Kezét nem fogják le a
természet törvényei, sokszor úgy mutatkozik, mint a meglepetések rnes
tere.

Ebből a hitből fakadt Ábrahám abbeli meggyőződése, hogy Isten ígé
retei nem üres ígéretek. Igaz, nem egyszer úgy látszik, mintha Isten ígé
retei nem valósulnának meg mindennapi életünkben. Tapasztalataink
arról tanúskodnak, hogya minket körülölelő tények és események ellen
tétben állnak Isten ígéreteivel. Halhatatlanságot, örök életet ígér, jóllehet
elmaradhatatlan útitársunk a halál, Azt ígéri, hogy igazakká, szentekké
tesz minket, ugyanakkor bukdácsolunk, roskadozunk bűneink terhe alatt.
Isten egyre azt hangoztatja, hogy jóságos Atyánk és szeret minket, ám
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rru igen gyakran csak haragjának jeleit véljük fölismerni ... (Kálvin)
Ezért csodálatos Abrahám hite és reménye, amellyel Isten ígéretét fo
gadja. Igy lett Isten kegyelméből választott népének ősatyjává.

Vajon mire tanít rninket, mai keresztényeket Abrahám példája?
Abban a világban, amelyben gyakorta gúny tárgya a hit és illúziónak
minősíttetik a remény, miképpen maradhatunk erősek? Hogyan lehetünk
Abrahám hitének örökösei? Valaki bölcsen ezt tanácsolja: "Ha baran
golás közben kitaposott ösvényre bukkansz, követned kell! Ha könyv
érkezik címedre, el kell olvasnod! Ha egy jó barát szól hozzád, meg kell
hallgatnod! Isten is ilyen találkozásra hív szüntelen, Jön hozzád, mint
út, mint könyv és jó barát. A hozzá vezető út a nagy természet. A róla
szóló könyv a Szentírás. S a jó barát, aki bizalmas közvetlenséggel fel
fedi előtted szíve titkait, maga az Isten." O, Loew) Az így táplált és így
megerősödött hit által lehetünk Abrahám kései unokái.

További kérdés, mire kell irányulnia hitünknek és reményünknek?
Abrahámnak gyermeket ígért Isten és ivadékainak új hazát a földön.
Abrahám boldogan ölelte magához fiát Izsákot, mint az isteni ígéretek
zálogát. Vajon nekünk kit kell hitünkkel és szereterünkkel átölelnünk?
A föltámadt Krisztust. Igaz, hogy az O föltámadása is a természet rend
jén kívül esik és csak a hit által léphet be életünkbe. A mulandóság
sírjai között járva nem a tapasztalás, csak a hitünk írja föl temetőink
kapujára: Föltámadunk. Am ez a hit és a belőle fakadó erős remény
lesz az a támaszpont, az a tenyérnyi hely, ahol Isten "megveti lábát"
és valóra váltja ígéreteit.

BEKESsEG ISTENNEL

II. évközi vasárnap
Róm ~,6-II

A gondolkozás csúcsára fölemelkedett ember ősidők óta fölismerte
létének ajándék jellegét. Ebből a fölismerésből szűletett hite, imádó
hódolata a létet adó Isten irányában. Oltárokat, majd fényes templomo
kat épített, látható jeleit hitének, megközelíthetetlen világosságban lakó
Istenének. A föld terményeiből. állataiból készített áldozatot és elégeté
sükkel véglegesen lemondott róluk. Ezzel is kifejezte: az ember örök
adósa Istennek. Ezen túlmenően a visszaajándékozás alkalmas arra is,
hogy kifejezze minden vallásos magatartás alapállását. az Istennel való
közösséget.
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Am a természet mostohaságával birkózó emberben gyökeret eresztett
egy olyan gondolat is, hogy az Isten kemény, szigorú, bosszúálló ter
mészetű. Ezt a gondolatot valaki így fogalmazta meg mai nyelven:

Megszülettünk hirtelen,
egyikünk se kérte,
kérve kérünk szép jelen
meg ne büntess érte.

(Devecseri Gábor)

Keresztény hitünk szerint az életet nem büntetésül, hanem boldogsá
gunkra adta a Teremtő. Mivel azonban a természet arcán nem mutatko
zott meg egyértelműen Isten jósága, ezért Isten, ha szabad így monda
nunk, valami egészen hihetetlen módot "eszelt ki" szerétetének bizonyí
tására. Elküldte hozzánk Jézust és az Ö arcán ragyogtatta fel Isten igaz
ismeretét. Ezt másként úgy is mondhatnók, hogy Isten Jézusban adott
bizonyítékot, garanciát arra vonatkozóan, hogy elsősorban nem számon
kérő, nem büntető, hanem adakozó, irgalmazó Isten. Az életet, a "szép
jelent" nem büntetésül, hanem boldogságul szánta.

A tapasztalat azt is bizonyítja, hogy mi emberek gyakran lázadással
keresztezzük Isten boldogító akaratát. Nem csoda, ha ennek láttán a
hivő ember fölveti a kérdést: miért ilyen. türelmes az Isten? Miért
nem pusztul el a föld a bűnök, a gaztettek özönében? Mi sem vagyunk
különbek Szodoma és Gomorra lakóinál, miért nem küld kénköves esőt
városainkra ? Egy tanulságos festmény így válaszol keresztény szellem
ben ·ezekre a kérdésekre. Sötét éjszaka borul a földre, de az ég alján
rózsaszínű felhők jelzik már a hajnal közeledtét. A felhők között, a nap
tól körülragyogva áll Krisztus. Jobbjában fénylő keresztet tart, baljában
pedig egy tekereset ezzel a felirattal: Atyám, bocsáss meg nekik I Jézus
megváltó szeretete, mint a szivárvány Noé bárkája fölött, védelmező
boltozatot von a bűnös emberiség fölé. Az ószövetségben az úgynevezett
bűnbakokra rakták a közösség bűneit. Jézus pedig, hogy bebizonyítsa
Isten szeretetét, jómaga lépett oltárunkra. Ezért az Isten báránya ő, aki
elveszi a világ bűneit és jóillatú áldozatként véghez viszi az engesztelés
rnűvét. Szeretetből vállalt áldozata tüzében megsemmisülnek bűneink

és jómagunk is igaz Isten-szeretetre gyulladhatunk. Ezáltal lesz véres
áldozata Istennel történő kiengesztelődésünk és vele egyesülve megiga
zulva állhatunk Isten színe elé.

Mivel Jézusunk minden emberi nemzedékre ki akarja árasztani szere
tetét, arról is gondoskodott, hogy áldozatának gyümölcsei minden em
berhez eljussanak. Ez a szándék vezérelte a szentmise alapításánál.
Ennek köszönhetjük, hogy egyházunk közösségében, a föld oltárán, Gol
gotáján mindennap nagypéntek van. Ha ezt megértjük, akkor nem
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csodálkozunk azort; hogy egyházunk olyan komolyan vészi "es kéri a
szentmisén való részvételünket. Hiszen általa az a Krisztus jelenik meg,
aki áldozatával olyan új helyzetet teremtett, amelyet nem törölhet el a
múltba hanyatló idő. "Minden egyes szentmise áldozati lángja az ő
állandó, soha nem hűlő, áldozatosszeretetének tüzétől gyullad ki."
(Schütz A.) Nyilvánvaló, hogy ez a tűz csak akkor tud belénk kapni,
ha igyekszünk azonosulni Jézus áldozatos lelkületével. Sajnos, sokan azt
hiszik, hogya szentmise, tőlünk függetlenül, komoly belekapcsolódá
sunk nélkül is megtermi számunkra gyümölcseit. Isten nem a pénzünket
kéri, hanem a szívünket. Nem lehet két úrnak szolgálnunk és az ördög
oltárán is tüzet gyújtanunk. Isten csak akkor tud kezdeni velünk vala
mit, ha áldozatos lelkülettel átadjuk neki magunkat. Ezt tette Jézus
és ebben kell nekünk is utánoznunk.

Az emberek általában szeretnek dicsekedni. Van, aki a pénzével és
vagyonával, mások hatalmukkal, kardjuk csörtetés ével. Sokan tehetsé
gükkel, tudományukkal, művészetükkel dicsekszenek. Mindez balgaság,
ha meggondoljuk, mindenünk, ami van, ajándék. Ha azonban mégis
dicsekedni akarunk, mi keresztények leginkább azzal "dicsekszünk",
hogy Jézusban szeret minket az Isten. Úgy gondolom, a mindennapi
életben is az egyetlen, jogos dicsekvés, ha szerétetünkkel- megszerezzük
az emberek szeretetét. Sokszor egyetlen ember felénk sugárzó szeretete
elegendő a boldog órák, napok és évek ajándékáért. Isten szeretete ennél
sokkal többet nyújthat nekünk. Valahányszor tehát szentmisére jövünk,
arcunkon és még inkább szívünkben ott kell ragyognia annak az öröm
nek, hogy szeret, szeret minket az Isten. Ez a mi igazi örömünk, amit
senki el nem vehet tőlünk.

HALALBOL AZ ÉLETBE

12. évközi vasárnap
Róm 5,12-15

Nem szükséges különösebb tapasztalattal rendelkeznünk annak fölis
rneréséhez, hogy a bűn az emberi élet alapszíne. Igaz, szívesen dicsek
szünk egyre izmosodó civilizációnk kétes értékű vívmányaival, de mind
ezek még fügefalevélnek sem alkalmasak elrejteni szégyenünket. Miféle
szégyenünket? Hát például a véres háborúk, a faji, nemzeti, világnézeti
ellentétekből fakadó erőszakoskodások, a szociális igazságtaianságok
~ennyes sebeit. "Sikerült" ugyan fölborítanunk a természet biológiai
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egyensúlyát, de mindeddig nem sikerült megoldanunk az emberi család
békés együttélését. .

Ez a látomás sajnos nem újkeletű. Pál apostol is látta és néhány tömör
mondatban állapítja meg az emberiség diagnózisát. Szerinte két név
határozza meg az emberiség történelmét. Az egyik Adám, a másik
Krisztus neve. Mindnyájan tudjuk, hogy az átöröklés törvénye áldás és
átok is lehet számunkra. A jó és rossz tulajdonságok egyaránt átszárrnaz
tathatók. Vannak például úgynevezett tanítócsaládok, amelyekben szin
te átöröklődik a pedagógiai készség. Sebastlan Bach családja nem az
egyetlen, amelyben a zene iránti fogékonyság családi jellemvonásként
jelentkezett. Ehhez hasonlóan, állapítja meg Pál apostol, minden ember
ben, Adám-ivadékban megvan a hajlandóság a bűnre, az Isten elleni
lázadásra. Lehetetlen felsorolni azt a tengernyi bajt, ami e bűnből szár
mazik. Pál apostol ezek közül kiemeli a legnagyobb rosszat, amit rnin
denki rossznak ismer el, ez pedig a halál. Bármilyen szemszögből is
nézzük, a halált senki sem tekinti barátjának. Igaz, a Szentírás szóhasz
nálatában a halál többértelmű fogalom és nem kizárólag a testi halálra
vonatkozik. Egy azonban biztos! Az Isten nélküli vagy az ellene meg
kísérelt élet halálba, pusztulásba vezet. Vagy talán nem halott, élő halott
az az ember, aki az alkohol szcnvedélyének rabja? Még hozzátartozói is
azt kérdik magukban: minek él ez az ember? Hogy megigya a maga
mindennapos alkoholadagját és megkeserítse családja életét? Igy jelent
kezik mindennapi életünkben is a bűn, mint az élet pusztítója.

jóllehet Pál apostol világosan látja a bűn egyetemes hatalmát, még
sem veszíti el optimizmusát. Vajon ezt mire alapozza? Arra, hogy az
ádárni örökség mellett kinyújthatjuk kezünket a krisztusi örökség felé.
Igaz, az emberben szinte kimeríthetetlen forrásai vannak a bűnnek, de
ennél is túláradóbb Isten kegyelme. Bűneinknél hatalmasabb Krisztus
bűnösök iránti szeretete. Ha tehát Adám a bűnös emberiség ősatyja,
akkor Krisztus a bűnből kiemelkedők vezére. Ezért a keresztény vallás
nak nem a bűn, hanem a jézusba kapaszkodó hit és szeretet az alapszíne.
Mint egykor a galileai tavon, jézus ma is kinyújtja kezét a bűnben
fuldokló emberiség felé. Csak annyit kér, hogy megragadjuk életmentő
kezét. Valahogy úgy, mint egy amerikai milliomosról olvasom.

Akiről megemlékezem Mexikó leggazdagabb emberei közé tartozott,
Francisco Rule-nak hívják. Egy szép napon, mindenki megrökönyödé
sére szétosztja vagyonát, pompás nyaralóit jótékony intézményeknek
adja és jómaga felölti a ferencesek egyszerű, barna csuháját. Vajon mi
indította erre a szenzációs lépésre? Vajon ki vagy mi vezette jézushoz?
Miért hagyta ott a világ pompáját és gazdagságát, fölcserélve a kolostor
csendjévc1? Mert szívét megérintette a kegyelem, fölismerte a világ
hiúságát, a gazdagság veszélyeit ... Talán már arról is hallottatok, hogy
a legszigorúbb szerzetesrcnd a trappistáké. Ennek ellenére némelyik or-
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szágban annyian kérik fölvételüket, hogy a kolostorok szűknek bizo
nyulnak. A belépni szándékozók között bőven akadnak orvosok, ügy
védek, bankemberek, magasrangú katonatisztek. A kolostor elöljárója
komoly szavakkal figyelmezteti a belépni szándékozókat: gondolják meg,
itt nem lehet utazgatni, szórakozni, strandolni. Az étrend is egyszerű.
Nincs hús, nincs alkohol, de nincs rádió és televízió sem. Rokonaiktól
is végleg el kell szakadni uk. Évente négyszer kaphatnak levelet és
ugyanannyiszor írhatnak. Minden este hét órakor lefekvés és hajnali
2-kor fölkelés. Ekkor a kápolnába vonulnak, ahol imádsággal kezdik
a napot. Utána következik a szentmise és a különféle munkák. Haj
landók-e ezek tudatában megválni eddigi szokásaiktól, kedvteléseiktől?
Igen, hangzik a válasz, ezt akarom! Jézussal új életet szeretnék kezdeni.
Az ő életét akarom élni, mert ez mindennél értékesebb ...

Nyilvánvaló, hogy ilyen áldozatra nem mindenki vállalkozik. Már
csak azért sem, mert különfélék a kegyelmek és a befogadók képességei.
Egy azonban bizonyos l Minden ember számára Krisztus követése az
egyetlen, biztos lehetőség az igazi életre. Ö azonban csak akkor fogad
el útitársul, ha szakítunk az ádámi örökséggel, a bűnnel és minél több
helyet készítünk magunkban a kegyelem számára. A lemondás tehát nem
iktatható ki a keresztény életből. Am minden talmi értékért, amiről
Krisztus kedvéért lemondunk, százannyit kapunk. Ezt előre nem lehet
látni és ezért ragaszkodunk túlságosan az érzéki javakhoz. Csak miután
átléptük a lemondások kapuját, akkor tárul fel előttünk a krisztusi élet
szépsége. Igy lesz a testi halál nem a megsemmisülés, hanem az örök
élet kapuja.

HALAL Es FÖLTAMADAs

13. évközi vasárnap
Róm 6,3-4; 8-I I

A közelmúltban fölkeresett egy édesanya és bejelentette: szeretné
újszülött gyermekét megkereszteltetni. Beszélgetés közben kiderült, hogy
sem ő, sem férje nem vallásosak. Még azt is vonakodott megígérni, hogy
gyermekét keresztény módon neveli. Csupán szokásból, a család ked
véért, mint valami névadó ünnepséget igényelte a keresztelést. Sajnos
ez a magatartás, ha be nem vallottan is, igen gyakori az úgynevezett ke
resztény családokban. Ezért érdemes Pál apostol vezetésével elgondol
koznunk a keresztség jelentőségén, természetfölötti valóságán.

Régi gyakorlat egyházunkban, hogya keresztény szülök gyermekeit
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már csecsemő korukban megkereszteljük. Kezdet kezdetén, az ősegyház
ban nem így történt. A pogányságból megtérő felnőttek hosszas előké
szület után nyerték el a keresztséget és benne Isten ajándékát. Pál apos
tol ezt a gyakorlatot tartja szem előtt, amikor a keresztségről beszél.
Az ősegyházban külön medencében; teljes alámerítéssel történt a kereszt
ség. Igy lett hasonló jézus sírjához, halálához és feltámadásához. Ezt
úgy is mondhatnók, hogy jézus nagypénteken bezáruló és húsvétkor meg
nyíló sírja a keresztség által válik állandó jelenné egyházunk életében.
Bennünk is meg kell halnia a régi embernek, a bűnnek, hogy új életre
támadhassunk. Ez a különleges halál és csodálatos föltámadás a kereszt
ség nagy ajándéka. Sajnos azonban emberi gyengeségünk következtében
sem a halálunk, sem a föltámadásunk nem végérvényes. Jóllehet bűneink
eltörlése és az új élet kezdete Isten ajándéka, ezt az ajándékot törékeny
edényben hordozzuk. Sajnos a bűnös ember halála nem végérvényes
bennünk. Gyarlóságaink újra meg újra föltámadnak és ezért van szük
ségünk a keresztségben történő e1temetkezés mellett a gyóntatószék ko
porsójára, a bűnbánat szentségének bűneinket eltemeté irgalmára. Ebből
következik, hogy a keresztség halála a bűnnek, föltámadás Krisztus
életére nem egyszeri jelensége életünknek. Keresztségünk, átváltozásunk
egy egész életet igénylő feladat. Ennek programját jézusunk így fogal
mazta meg: legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok I Akkor és azok
járják az üdvösség útját, akik vállalják ezt a küzdelmet a tökéletesség
csúcsai felé. Méltán jegyzi meg valaki: "Ha nem törekszünk egyre job
bak lenni, akkor hamarosan jók sem leszünk többé ..." (Cromwell)

Egy svájci folyóirat érdekes körkérdéssel fordult olvasóihoz. Mit ten
ne 'abban az esetben, ha egy napra korlátlan hatalom birtokába jutna?
Ime néhánya sok válasz közül. Azonnal hozzálátnék a világ átrendezé
séhez. Megváltoztatnám az alkotmányokat, az államformákat. Fölosz
latnék minden hadsereget, leszerelnék minden katonát. Olyan olvasó is
akadt, aki kijelentette: én nem fogadnám el a korlátlan hatalmat, hiszen
a világon azért van olyan sok baj, mert egyesek túl nagy hatalommal
rendelkeznek. A legbölcsebb választ egy kilencvenéves bácsi adta. Való
színű semmire sem használnám föl az egy napra adott hatalmat. A világ
megváltoztatásának csak akkor lenne értelme, ha ezáltal minden ember
békében és boldogságban élne. Am ez lehetetlen. Hiszen minden ember
másban keresi és találja meg boldogságát. Egyébként a világot, az embe
reket nem lehet hatalommal, parancsszóval megváltoztatni ...

Igaz, hogya kereszténység fölkínálja az emberiségnek a boldogság
örömhírét, de éppen azért, mert kínálja, nem sérti az ember szabadsá
gát. Azt is valljuk, hogy nincs egységes recept arra, miképpen éljük meg
jézus életét. Ez minden ember életében sajátos. egyedi módon valósul
hat csak meg. Pál apostol mégis vállalkozik arra, hogy rámutasson a
keresztény élet lényegére és a közös emberi boldogság útjára. Meghalni
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a bűnnek és Istennek élni jézus Krisztusban. Olyan program ez, amely
nek megvalósítása biztosíthatja egyéni és közös boldogságunkat. Hiszen
bármit is mondanak egyesek, valójában az "ember Teremtője szemlé
letére alkottatott és maradéktalan tökéletes szemleletében rejlik boldog
sága. Bármi egyebe is legyen, kielégületlen marad mindaddig, amíg
Isten jelenlétét nem élvezi és nem él fényében." (Newman) Mivel pedig
Isten ismerete Jézus Krisztus arcán ragyogott fel számunkra, a jézussal
megvalósuló életközösség a "legjobb rész", amit az ember választhat.
Az emberi természetből következik, hogy fejlődésre, tökéletesedésre
van beállítva. Igent mondani erre annyi, mint az üdvösség útjára lépni.
Nemet mondani életünk rnegszentelésére, ez a kárhozat útja.

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az ember különleges he
lyet foglal el az általunk ismert világmindenségben. Nemcsak a ter
mészet rendjében élvez elsőséget, hanem Isten szerétetében is. Igaz,
hogya természet mostohasága következtében olykor kételyeink támad
nak Isten jósága iránt. Ain jézus Krisztus megjelenése óta ebben sem
kételkedhetünk. Nyugodtan mondhatjuk: "Mi vagyunk a Világminden
ségaktív része: az a rügy, ahol összpontosul és dolgozik az Élet; az a
bimbó, amelyben minden remény virága rejlik." (Teilhard) Krisztus
azért jött, az egyház azért keresztel vízzel és Szeritlélekkel. hogy az em
berben rejlő reménység virágba boruljon. Aztán megérjen a föltámadó
élet számára.

LÉLEK SZERINT ÉLNI

14. évközi vasárnap
Róm 8,9; 11-13

Könnyen megtörténhet, hogy a mai szentlecke hallatán téves vágány
ra futnak gondolataink. Ebben ugyanis Pál apostol elítélően nyilatkozik
a "test szerinti" életről. Úgy tűnik, mintha tanítása ellensége lenne a
testnek, a testi örömöknek. Hogy ez nem így van, kiderül annak a krisz
tusi tannak meghirdetéséből, amely testünknek is föltámadást és örök
életet ígér.

A bibliai szóhasználatban a test összefoglalója egész emberségünknek.
Ebben természetesen beletartozik létünk bizonytalansága, határoltsága
éshalandósága is. Amíg az ember él és növekszik, a halál felé növek
szik. Cervantes, spanyol drámaíró szavai szerint : "az ember arra szüle
tett, hogy haldokolva éljen." Akadtak olyan irányzatok, még az egy
házban is, amelyek megvetették a testet és rossznak minősítették az



anyagi világot, Am az egyház, Szenelélek-ihlette érzékkel mindig ellen
állt ennek a kísérletnek. Hogyan is vethetne meg az emberi testet a
keresztény, aki vallja, hogy az Ige testté lett érettünk? Hogyan vethetné
meg azt a világot,· amelyet az Isten Fia megváltó szerétetrel köntösként
magára öltött? A testiség, az anyagiság annyira hozzátartozik embersé
günkhöz, hogy egészen sohasem tudjuk levetni magunkról. Méltán jegyzi
meg egy mai gondolkodó: "Istenem, mi lenne szellemünkkel, ha nem
táplálná a földi dolgok kenyere, ha nem részegítené a teremtett szép
ségek bora, ha nem edzenék erőssé az emberi küzdelmek? Teremtmé
nyeid mily nyomorúságos energiákat, rnily vértelen szíveket hoznának
Eléd, ha sikerülne időnek előtte elszakadniok azoktól a gondviselés
szerű emlőktől, rnelyekre Te raktad őket ..." (Teilhard)

Amikor tehát Pál apostol elítélően nyilatkozik a test szerinti életről,
akkor nem magát a testet akarja leértékélni. Am figyelmeztet arra a
veszélyre, hogy az ember élete könnyen beszűkülhet az evilágiságba,
a bűnös élvezet börtönébe zárkózhat. Aki életét kizárólag halálra léte
zésnek fogja fel, aki önző módon csak magát keresi, aki visszariad rnin
den áldozattól, aki nem veti alá magát Isten törvényeinek, arról mond
juk, hogy a test szerint él. Ez a magatartás nem akarja fölismerni azt a
tényt, hogy életünket ajándékba kaptuk és csak akkor teljesedik ki, ha
ajándékba is adjuk. Nem vagyunk a magunké, hiszen egész létünk túl
mutat rajtunk, a Valakihez tartozást hirdeti. Akitől jöttünk, ahhoz kell
visszatérnünk.

A kérdés már most az, hogyan valósíthatjuk meg ezt a feladatunkat?
Pál apostol így fogalmazza meg a kérdést: ki szabadít meg e halálra
szánt, testtől? Miként lehetséges szétfeszítenünk a testszabta korlátokat
és az anyag csúcsáról Istenhez emelkednünk? A keresztény válasz egy
szerű: Krisztushoz kell csatlakoznunk. Hozzá, aki behatolt anyagisá
gunkba, egyesítette istenségét a "bűn húsával", hogy megtisztítsa és
rnegszentelje. Sőt, rni több, feltámadásával megalapozta azt a reményün
ket is, hogy életünk végállomása nem a halál, a természet törvényénél
hatalmasabb Isten kegyelme. A Krisztussal történő egyesülés révén mi
is részesedünk a föltámadás, a szellemi test dicsőségében.

Az evangéliumi példabeszéd szerint Krisztus a szőlőtő, mi pedig a
belőle élő szőlővesszők. A vele megvalósuló életközösség által bennünk
is lakást vesz a Szentlélek és szétárasztja az isteni életet. Akkor nyílik
meg előttünk az örök élet kapuja, ha átadjuk magunkat a Szentlélek irá
nyításának. De vajon hogyan szerzek tudomást a Szentlélek sugalla
tairól, miként valósíthatom meg a lélek szerinti életet? A mindenszen
tek litániajában ugyanis azért fohászkodunk, hogy sugallataid elhanya
golásától ments meg Uram minketl Nos, meg kelJ mondanunk, hogya
bennünk lakó Szentlélek, ha csendes is, de nem néma. Leginkább a lel
kiismeret hangján szól hozzánk. Ezt egy érzékeny, belénk épített rádió-
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hoz hasonlíthatjuk, amely fölfogja a Szentlélek sugallatait. Légköri za
varok, úgynevezett zavaró állomások megnehezítik a jó vételt, de tel
jesen el nem nyomhatják szavát. A krisztusi üzenet hivő hallgatásával
sok zavaró hangot ki is szűrhetünk lelkiismeretünk rádiójából. Ebben is
Krisztus a példaképünk. Szent Gertrud nem ok nélkül nevezi jézus
Szívét a Szentlélek édesszavú hárfájának. Ö szólaltatta meg a Lélek
szerinti élet örök dallamait. Öt kell követn ünk, Öt kell kérnünk, hogy
fölhangolja szívünk húrjait ugyanerre az énekre.

"Uram, Istenem, nézz le teremtményeidre és ne vesd meg kezed rnun
káját I Világosítsd meg szívedet, szellemed lengjen lelkem rnélyén, hogy
II szeretet tiszta és szent dala énekeljen ott a te isteni szíved örömére.
Köszönöm, hogy kiemeltél a vak ösztönök hálójából és értelmes lelkem
a Szentlélek hárfájává tetted. Köszönöm jézusom, hogy nem érted be
az eucharisztikus jelenléttel, hanem igazi embertestben akarsz közöttünk
járni az idők végezetéig. jézus újra és újra eljön a földre, folytatni
akarja földi életét bennünk, az ő híveiben. Bele akar imádkozni habozó
szavainkba, beleénekelni félénk dalunkba, beledobogni szívünk verésébe.
Azt akarja, hogy csupa Krisztusok járjanak itt és így élhesse tovább
földi életét ... Hangja, rnint a félénk gyermekhangot öleli és viszi a
miénket s az Úr imáinkon megismeri Fiának szerétett akcentusát. Igy
lesz Krisztus a miénk, így leszünk Isten igazi gyermekei, így lesz a szí
vünk a Szentlélek édesszavú hárfája, melyen szerető ujjakkal játssza el
a rövid földi éneket, az örök dalok múló prelúdiumát." (Prohászka:
Ö. M. 7,344)

A SZIKLAK TESTVÉREI

Péter-Pál
z'I'irn 4,6-8; 17-18

A két apostol,' Péter és Pál nemcsak a naptárban férnek össze, hanem
egyek voltak jézus szeretetében és abban az apostoli munkában, amelyre
Krisztus szeretete ösztönözte mindkettőjüket. Ezért méltányos, hogy kö
zös ünneppel köszöntsük őket. Amint tudjuk, Péter az első meghívottak
közé tartozott és a halászmesterségből szólította a lélekmentés munká
jára az úr. Pál apostol nem tartozott a tizenkettő közé, de mégis ő volt
az, aki talán a legtöbbet tett az evangélium terjesztéséért. Ha tehát
Pétert az egyház sziklaalapjának nevezzük, akkor Pál apostolt méltán
hasonlíthatjuk bölcs házépítőhöz, aki a biztos alapokra fölhúzta az egy
ház épületét.
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Több mint 1900 évvel ezelőtt történt. Néró császár "titkos rendőrsé
ge" két embert hurcolt a börtönbe. Az egyik férfi egyszerű halászem
ber a római birodalom Júdea nevű tartományából, a másik sátorszövő
a kisázsiai Tarzuszból. Vajon miért fogták el ezt a két embert és miért
vetették amamertini börtönbe? Azért, mert Néró császár e két ember
ben a római birodalom első számú ellenségét látja. Az a bűnük, azt mer
ték állítani, hogy Néró császár nem isten. De még ennél is veszedelme
sebb az az állításuk, hogy a Pilátus által halálraítélt és keresztrefeszített
Jézus az Isten fia, egyetlen úr a világ fölött. Ez nyilvánvaló felségsér
tés, államellenes cselekedet. Már régóta kutattak utánuk, végre most
sikerült kézrekeríteni. Az ítélet hamarosan megszületik. Pétert, aki nem
rendelkezett római állampolgársággal, saját kérésére fejjel lefelé kereszt
re feszítették. Pál apostolt, mivel római állampolgár volt, az ostiai út
mentén lefejezték.

Talán a kivégzést néző tömegben többen is megkérdezték magukban:
vajon mit árthatott ez a két fegyvertelen öregember a hatalmas hadse
reggel rendelkező római államnak? Néró császár azonban jól tudta mit
csinál. Ű ott a hatalom csúcsán megtanulta, hogy az eszmék veszedel
mesebbek a fegyvereknél. Ez a két ember pásztora, vezére volt a ke
resztényeknek. Miután végeztem velük, a nyájuk is szétszéled. Ebben
reménykedett Néró császár, ám, amint tudjuk, minden másként tör
tént. Semmi sem termékenyíti meg annyira az igaz eszmék talaját, mint
az értük kiomló vértanúk vére. Néró is meghalt, egyik rabszolgája gyil
kolta meg és senki sem tudja hová temették. Szent Péter sirja azonban
egy új világ alapja lett és ezt hirdeti ma is a hamvai fölé épült Szent
Péter bazilika lenyűgöző épülete. Péter nem halt meg, ma is él utódai
ban, Róma püspökében, a pápában.

Éppen ezért, ha Néró föltámadna elfelejtett sírjából és körülnézne
a vatikáni dombon, minden oka meglenne a csodálkozásra. Kíváncsian
nézné a Szent Péter bazilika épületét és bizonyára megkérdezné : miféle
épület ez és miért került egykori kertem helyére? Hová lettek azok a
hatalmas fák, amelyeken aszurokba mártott, állatbőrbe varrt kereszté
nyeket égettük el? Erre mi ezt válaszolnánk : emlékszel-e még arra a
két öregemberre, akiket a te parancsodra kivégeztek? Nos, ez a temp
lom egyikük sírja fölé épült. De nem kell messze menned, hogy meglás
sad a Szent Pál bazilikát, a másik apostol fényes síremlékét. Látom,
azon is csodálkozol, hogya templom előtti téren ott emelkedik az a kő
oszlop, amit te hozattál Egyiptomból és dicsőséged megörökítésére ál
lítattál. íme, ott ragyog tetején a kereszt és azt a Krisztust hirdeti, akit
te tűzzel-vassal ki akartál irtani az emberek emlékezetéből. Olvasd
csak el az obeliszk feliratát: Christus vincit, Christus regnat, Christus
imperat. Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol. Hol
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van azóta már Néró császár a te hatalmad? Legjobb lesz, ha gyorsan
visszatérsz sírodba!

A mai ünnepen a vértanúságra emlékeztető piros ruhába öltözik az
egyház liturgiája. Ez a ruha nemcsak a múltat idézi emlékezetünkbe.
Sajnos Néró császár sem halt meg egészen. Miként Péternek és Pálnak,
neki is vannak utódai. A keresztény vér újra meg újra kiserken és meg
öntözi azt a földet, amelyet vérén váltott meg Krisztusunk. A vértanúk
színe sohasem megy ki a divatból. Nem volt olyan százada a történe
lemnek, amelyben valahol ne üldözték volna a keresztényeket. Ezen nem
szabad csodálkoznunk, hiszen Jézusunk megjövendölte: amint engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak. Mindez lehet nagyon fájdalmas, de
mégis garancia arra, hogy jó úton járunk. Nem azok az igazi győztesek,
akik üldözik az igazságot, hanem azok az üldözöttek, akik meghalnak
érte.

A mai ünnep ezért vigasztaló számunkra és figyelmeztető az egyház
ellenségei számára. Amikor a zsidó főtanács értesült az apostolok ige
hirdető tevékenységéről, elhatározta, hogy akár erőszakos eszközökkel,
csírájában fojtja el a keresztények egyre erősödő mozgalmát. Pétert és
Jánost börtönbe vetették és kemény büntetés kiszabásáról tanácskoztak.
Ekkor szólásra emelkedett egy Gámálie1 nevű tanító és így szólt a gyü
lekezethez: "Izraelita férfiak! Fontoljátok meg mit akartok tenni ezek
kel az emberekkel! Nemrégiben föllépett ugyanis Teodász, aki nagy
ra tartotta magát. Szám szerint mintegy 400 férfi csatlakozott hozzá, de
őt magát megölték, azokat pedig, akik hittek benne, szétverték és meg
semmisítették. Ezért én most azt mondom nektek: ne zaklassátok ezeket
az embereket, hanem engedjétek őket szabadon. Ha ugyanis ez a moz
galom emberektől származik, fölbomlik, de ha Istentől van, nem tud
játok szétoszlatni őket ..." (ApCsel 5,34) így vélekedett Gámáliel rabbi
és az idő, a történelem őt igazolta. Mi keresztények hisszük, hogy az
egyház Istentől van és olyan sziklára épült, amelyen nem vehet erőt a
pokol hatalma sem. Ezért valljuk mi is a költővel :

Virágzó oszlop vagy, halott törmelékek között.
Nemes kehely vagy mihaszna cserepek között.
Királyok fonnyadnak el és seregek sápadnak el

/ előtted,
Mert mindnyájuk testvére a szél,
De a te testvéreid a sziklák.

(Gertrud le Fort)
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AVAJÚDO VILAG

15. évközi vasárnap
Róm 8,18-23

Valaki találóan jegyezte meg: a természet nem anyánk, hanem nővé
rünk. Nem véletlen tehát, ha közös a sorsunk, leveretésünkben és győ
zelmeinkben egyek vagyunk. Ugyan ki tagadhatná azt a nyilvánvaló
tényt, hogya világ és benne az emberek a küzdelmek keresztútját jár
ják?! Am ezek a küzdelmek és szenvedések csak akkor válnak elviselhe
tetlenné, ha nem bukkan fel előttünk a győzelem látomása. Az evangé
liumi példa szerint is fájdalmasan szüli az anya gyermekét, de a meg
született élet kárpótolja a szenvedésekért.

A mai szentleckében Pál apostol is a jelen szenvedéseire mutat és
nem tagadja azt a tényt, hogy egy sóhajtozó, vajúdó, szenvedő világban
élünk. Micsoda roppant küzdelmet vívott a tűz és a víz, amíg kialakult
a föld mai arculata! A tudományos kutatás föltárja azt a harcot, amit
az életnek kellett megvívnia, mióta megvetette lábát a földön. A tudo
mány megállapítja ezeket a tényeket, de nincsen válasza arra a kérdés
re, hogy hová tart a fejlődés és mi az értelme ezeknek a küzdelmes ala
kulásoknak? Sokan kijelentik: a fejlődés céltalan, nincs semmi biztos
támpontunk, aminek segítségével fölfedezhetnők biztos irányát. Akadnak
természetesen olyan gondoikozók is, akik másként vélekednek. Szerin
tük "az evolúció kijárat valami felé, ami nincs alávetve a teljes halál
nak és ezért az evolúció Isten keze, amellyel elvisz önmagához." (Teil
hard) Ki tagadná, hogy hivő meggyőződésünk örömmel hallgat ilyen
kijelentést! A Szent Pál-i tanítás nem éri be ezze!. A vajúdó világ nem
a maga erejéből szabadul meg a mulandóság bilincseiből. A világ és
benne az ember nem a fejlődés karján emelkedik Istenhez. Nem a ter
mészet és nem az ember nyit kijáratot a halál zsákutcájábóll Hanem
kicsoda? A mi Urunk Jézus Krisztus. Az Altala teremtett világ csak
Altala térhet vissza az Istenhez. A szenvedés sebei csak az O sebei ál
tal gyógyulhatnak meg. Az élet keresztútján csak az O vezetésével jut
hatunk el a megdicsőült élet fényességére. A sóvárgással eltelt természet
világára a keresztről hull a remény fénye, a föltámadt Krisztus sírjából
születik jövőbe vetett hitünk.

Tévedés lenne azt gondolnunk, hogya természet fölszabadulása a
mulandóság szolgai állapotából csupán egy világ végén bekövetkező ese
mény. Krisztus föltámadás ugyanis már megtörtént és kegyelmi ereje
itt és most bekapcsolható a történelem áramába. A világban tapasztal
ható rossz nem kizárólag a természet szerkezetéből, a fejlődés elhulló
selejtjéből következik. A természet életét komolyan megzavarhatja az



a bűn, ami az ember által lép a világba. Mivel a Teremtő az ember
uralma alá helyezte a földet, a természet urává tette, ebből következik,
hogy bűnös magatartásával a természetet is megronthatja. Mikor meg
fosztja eredetirendeltetésétől és nem úgy használja a föld javait, ahogy
azt Isten szeretete sugallja. Ennek szemléltetésére elegendő az atomerő
fölfedezésére utalnom. Ez az erő nem csupán azért veszélyes, mert vá
rosokat, életet pusztíthat gyilkos bombák alakjában. Nyilvánvaló, hogy
ez is súlyos visszaélés a természet erőivel. Am az is tragikus, talán leg
nagyobb tragédiája századunknak, hogy az ember, egyes emberek, az
atomfegyver ravaszára tették kezüket és e fenyegetés segítségével bűnös
módon visszaélnek hatalmukkal. Megtiporják az emberi szabadságot,
megaiázó szolgaságba taszíthatják az embereket. Az atombombából szü
letett félelem a legnagyobb veszedelem korunkban.

Mi keresztények, Pál apostollal együtt mégsem adjuk fel reményün
ket; Ezt a reményt nem az emberi józanságból, bö!csességből vagy tu
dományból merítjük. Hanem miből? A Krisztusban hozzánk hajló Isten
szerétetéből. Hisszük, hogy Jézus az ő keresztje által beoltotta magát
a világba és ezzel, csakis ezzel lehetőséget adott, hogy fölszabaduljunk
a bűn szolgaságából. Igaz, az ember újra meg újra megpróbálkozik ön
erejével boldogulni és ki tagadná olykori sikereit?! Am az igazi győze
lem csak azoknak jut osztályrészül, akik Krisztusban kapaszkodnak.
Akik itt és most elfogadják Öt útitársul. Akik átadják magukat neki,
hogy tanitásával, szeretetével, példájával átváltoztassa életünket.

Köztudomású mindnyájunk előtt, hogya jézusi életprogram egyik leg
tökéletesebb megvalósítója volt Assziszi Szent Ferenc. Róla beszéli egy
legenda, hogy Umbriában járva meglátogatott egy kolostort, amelynek
szerzetesei igen szigorú, vezeklő életet éltek. Nem csoda, ha e komor
férfiak kissé megbotránkoztak a mindig vidám Ferenc testvér örven
dező lelki.lletén. Ez bizony nem illett a komor kolcstor falai közé. Ezért
a kolostor elöljárója kivezette Ferencet a kertbe és rámutatott a kolos
tor kertjében éktelenkedő tövisbokorra. Felszólította, hogy törjön le egy
ágat és ez figyelmeztesse a komolyságra és vezeklésre. Ekkor Ferenc
testvér megsimogatta a bokrot és íme a tövisbokor rózsabokorrá vál
tozott. Ebből megérthették a vezeklő szerzetesek, Isten jobban szereti
a vidám szolgálatot, mint a kedvetlen vezeklést. De ez a példa arra is
megtanít, hogy a világ, a természet, az emberi élet tövises bokrával is ez
történik, ha Krisztus szeretetével simogatjuk. A belőle élő emberek
szíve, magatartása az a csodálatos kéz, amely a szenvedés tövisei között
kivirágoztat ja az Istenhez érkező világ reménységét.
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ERÖ A GYÖNGESEGBEN .

16. évközi vasárnap
Róm 8,26-27

Azok az emberek, akiket nem kábít el a hiúság, a túlzott önbizalom,
mindig átérzik gyöngeségüket. Embernek lenni annyi, mint korlátokba
ütközni, megtapasztalni erőink végességét. Ez a fölismeres különösen
jellemzi a keresztény magatartást. Ezért valljuk: nincs önmegváltás,
bogárnyi izmunkkal nem jutunk az égbe. Ebben a gyöngeségben még
sem vagyunk magunkra hagyva, az erős Isten a rni menedékünk. -

A kérdés most már az; miféle kapcsolat, milyen érintkezés lehetséges
Isten és teremtményei között? Miképpen hatol belénk az isteni kegye
lem, ami gyöngeségünket üdvösséget szerző erővé változtatja? Tagad
hatatlan, hogy az Istennel kialakított közösségnek számtalan lehetősége
van. Isten sokféleképpen szól és közeledik hozzánk. De talán a legálta
lánosabb és leggyakoribb módja az imádság útja. Ez a magyarázata an
nak, hogya gondolat csúcsára fölkapaszkodott ember ősidők óta imád
kozó ember. A természet erőivel folytatott küzdelemben átérezte gyön
geségét és az imádság által készített helyet önmagában az erős Istennek.
Mert az igazi imádság nem Isten kegyének, ajándékainak koldulása,
hanem bátorító találkozás, boldogító egyesülés. Az imádságban nem
Isten ajándékait kérjük elsősorban, hanem Öt magát keressük, Vele
akarunk egyesülni.

Gondoljunk csak arra, hogy életünkben milyen jelentős szerepet ját
szanak az emberi kapcsolatok. Életünk legszebb, újra meg újra felarany
Jó emlékei fűznek gycrmekkorunkhoz, amikor az otthon rejtettségében,
szüleink ölelő karjában találtunk boldogító menedéket. Aztán fe1nőtté
érve, önálló életet kezdve ösztönös mozdulással egy másnemű társat
kerestünk és vele egyesülve új erők áramlottak belénk. Milyen erőfor
rás egy jó barátság, amely megsokszorozza erőinket, Igy gazdagodunk,
így erősödünk az emberekkel való egyesülés által.

Sajnos azonban gyakorta megtörténik, hogy az emberi kapcsolatok
megszakadnak, ránkzuhan a magányosság csillagtalan ege s egyedül ma
radunk. Am az istenhivő számára ez a totális magány elképzelhetetlen.
Keresztény hitünk szerint Jézus azért is jött, hogy sok mindennel együtt,
a magány fölött is győzelmet arasson. Megtestesülése által olyan kap
csolatot teremtett velünk, amely minden hivő számára biztos. .menedék
az elmagányosodás sivatagában. jézus a nagy imádkozó, aki állandó
közösségben él az Atyával és a SzentI élekkel. Ebbe akar minket is be
levonni és ezáltal végérvényesen széltöri magányosságunk bilincseit.

Egyházunk tanítása szerint a Szenelélek jómaga lesz vendége a meg-



keresztelkedő, a hitét megva\ló és megélő kereszténynek. Reánk is ki
terjeszti azt a sajátos tevékenységét, amit a Szentháromság közösségé
ben folytat. Ott az isteni személyeket egyesíti a szeretet lángjában, itt
pedig az embert öleli bele a Szentháromság életébe. Ezért imádság köz
ben felesleges az égre emelned fejedet, mert akihez imádkozol, az ben
ned él, benned lakik. Ennek köszönhető, hogy akik elfogadják a Szent
lélek vezetését, olyan bölcsességről tesznek tanúságot, amit nem lehet
megtanulni az emberiskolában. Méltán jegyezte meg Vianney Szent Já
nos: "Akit a Szentlélek vezet, az helyesen gondolkozik. Ezért sok tanu
latlan hivő többet tud, nagyobb bölcsességről tesz tanúságot, mint a
rnűvelt, iskolázott emberek ..."

Görögországban, az Égei-tengerbe nyúló Athosz szigetén élnek im
már 1700 éve a görögkeleti szerzetesek. Olyanok jönnek és maradnak
itt a kolostorban, akik végérvényesen hátat fordítottak a világnak. Te
kintetüket egyedül az Isten felé irányítják. Aki egyszer belépett az at
hoszi kolostorba, az élve nem hagyja el a félszigetet. Ennek jeiéül so
kan a hajót, a csónakot is elégetik, amelyen ide érkeztek. Tévedés lenne
azonban azt gondolnunk, hogy ezek az emberek valami fanatikus, vilá
got rnegvető, megszállott emberek. Nagyon is barátságosak és vendég
szeretők. Ebben a világban élnek és legfőbb céljuk, hogy a világ ezer
nyi gondját-baját imádságaikben Isten elé vigyék. Igyekeznek teljesen
átadni magukat a Szentléleknek és minél hatékonyabban átélni az Is
tennel történő egyesülés békességét.

Tudom, szinte hallom, hogy egyesek lemondóan intenek: ez nem való
nekünk! Nem menekülhet mindenki Athosz szigetére, nem zárkózha
tunk kolostorba. Ez így igaz. Am az mindenhol és mindenki számára
lehetséges, hogy imádságos életével Isten felé fordítsa szívét. Igaz, a
mai zajos világban, a tevékenység lázában sok nehézsége van az elmé
lyedő imádságnak. Valaki erről, sokak nevében így panaszkodik: Ked
venc hobbym, egész időtöltésem a fotózás. Mikor ezzel foglalkozom,
egész figyelmemmel rajta csüngök. Feleségemnek is többször kell szól
ni: gyere már vacsorázni ! Bezzeg az imádsággal nem így vagyok. Gyak
ran elmulasztom és ha ímmel-ámmal el is végzern, figyelmem hamar
más irányba kalandozik. Azt hiszem, hogy ehhez hasonló vallomást
mindannyian tehetnénk. Mit tegyünk tehát? Vállaljuk a nehézségeket,
a sikertelenséget, de ne hagyjuk el az imádságot! Jobb rosszul imád
kozni, mint sehogysem. Erős akarattal készítsünk helyet magunkban
a Szentléleknek, hogy gyengeségünk segítségére lehessen és bennünk és
velünk végezze az Istennel egyesítő imádságot.
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ISTEN MEGHtVASA

17. évközi vasárnap
Róm 8,28-30

Egyházunk története során sokat vitatkoztak arról a hittételről, ame
lyet a mai szentlecke is megemlít. Pál apostol ebben a levelében az elő
rerendelés, a predestináció titkát fejtegeti. Eszerint Isten egyeseket ele
ve arra rendelt, hogy hasonlók legyenek Fia képmásához és ezáltal el
nyerjék az örök dicsőséget. Olyan állítás ez, amely az emberi logika
sínpárjára állítva könnyen téves irányba fordulhat. Arra a hamis követ
keztetésre vezethet, miszerint Isten is kivételez, emberi rnérték szerint
"igazságtalan", hisz egyeseket üdvösségre, másokat kárhozatra terem
tett.

Am az igazság mégis csak az, hogy nem ismerjük Isten gondolatait
és éppen ezért nincsen jogunk ítéletet mondani fölöttük. Annyi azonban
bizonyos, hogy Isten minden ember üdvösségét akarja és Jézus, illetve
egyháza által mindenkinek kikézbesíti meghívó üzenetét. Ha ezt a meg
hívást meghallgatjuk, elfogadjuk és botladozó lábunkkal az ő útjait jár
juk, akkor semmi okunk sincs arra, hogy életünk falára a pokol rém
képét fessük. A mi dolgunk tehát nem az, hogy kifürkészhetetlen terveit
kutassuk, hanem üdvözítő szeretetében bizakodjunk.

Ennek a bizalomnak forrása az a meghívás, amelyben mindnyájan
részesültünk. Az ember életében mindig úgy jelentkezik az Isten, mint
aki hívja az embert. Nem kényszerít, nem erőszakoskodik, nem ígérget
"cirkuszt és kenyeret", nem beszél földi paradicsomról, tövis nélküli
boldogságról, csak hív. Ezt a hívó szót már az ősidők homályában meg
hallotta az ember és bizton állíthatjuk: a vallás jelensége egyidős az
emberi jelenséggel. Korunk egyik súlyos tévedése az az állítás, misze
rint Isten meghalt és helyébe az ember-isten lépett. Egyesek azt is mon
dogatják, hogy "az evangéliumi virág nehezen tud megélni a modern
világ kritikus és materialista éghajlata alatt. Számára elmúlt a jó év
szak; helyén más-más hajtásnak kell fakadnia a vallás mezején ... De
bármit is mondanak, a mi századunk vallási beállítottságú, valószínű
vallásosabb, rnint eddig bármikor. Csakhogy még nem találta meg azt
az Istent, akit imádhatna ..." (Teilhard)

Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az embereket megigézte az egyre job
ban kitáruló világ szerelrne és ennek kábulatában elfelejtkezik a rejtőz
ködő Istenről. A modern élet vásári zajában nem hallja meg Isten hívó
üzenetet. A világ egyre színesedő képernyője elvonja figyeImét Terem
tőjétől. Ezzel kapcsolatban érdekes történetet olvasok Prohászka püspök
életéből. Titkárával Székesfehérvár határában sétálgatott. Arról beszél-
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gettek, hogya földi dolgok szerelme végigkíséri-e az embert haláláig?
O nem, jegyezte meg a püspök. Jön az öregkor és ilyenkor megtanul az
ember fölfelé nézni. A réten, amerre mentek, gyerekek játszottak.
A leányok gyermekláncfűből koszorút fontak, a fiúk sárkányt eresztet
tek. Az egyik fiúnak nagyon szép, színes sárkánya volt és gyönyörűen
repült a magasban. Az egyik kislány olyan elragadtatva nézte, hogy köz
ben kiesett kezéből a koszorú. Prohászka püspök észrevette és így szólt
titkárához : látja, öreg korban így engedi el az ember a földieket és for
dul az lsten felé ... Természetesen a fölfelé forduló magatartásra ha
marabb is eljuthat a gondolkozó ember.

Pál apostol azt is hangsúlyozza, hogy Isten rendelése szerint meghí
vottainak Krisztushoz kell hasonlítaniok. Ennek pedig nyilvánvaló kő
vetkezmenye, hogy nem kerülhetjük el a megpróbáltatások keresztútját.
Gyakran jómagunk is megfeledkezünk arról, hogy kereszténységünk
nem garancialevél egy zavartalan földi élet rnelletr. A siker, az egész
ség, a boldog családi élet, az anyagi jólét bármilyen jelentős értékek is
az ember számára, de nem képviselhetnek első helyet értékrendünkben.
Mindezek fölött álló célunk és feladatunk: hasonlókká lenni Krisztus
képmásához. Mivel pedig Jézus homlokáról nem téphetjük le a tövis
koszorút, testéről nem távolíthatjuk el a sebhelyeket, életéből nem von
hatjuk ki a szenvedést, mi az ő követői sem zúgolódhatunk, ha ezek
ben részesedünk. Ha azonban a szenvedéseket Isten kezéből vesszük
és Krisztus-hasonlóságunkat látjuk benne, akkor üdvösségünkre, ja
vunkra válnak.

Ezt szemlélteti az az újsághír, amely elmondja, hogy egy nyolcéves
kisfiú torkán megakadt a rágógumi és fuldokolni kezdett. Szülei leállí
tottak egy teherautóst és megkérték, vigye a kórházba. A gépkocsive
zető alaposan beletaposott a gázba és az egyik kereszteződésnél bele
szaladt a tilosba. Eközben összeütközött egy személyautóvaI. Mindkét
kocsi alaposan megsérült. S vajon mi történt a fuldokló kisfiúval? Az.
összeütközés következtében kirázódott a rágógumi és nem kellett a kór
házba vinni. 19y a rossz is jóra fordult ... A keresztény embernek va
lahogy így kell fogadnia azokat a sorscsapásokat is, amelyek az istensze
retőknek mindig javára válnak.

Ezt az igazságot sejtette meg a költő is, midőn az egyik versében így
énekel róla:

Kell lenni szívnek, amelyben kihajt
S dússá érik az élet szenvedése, 
Vak, ferde mag,
Mely mégis, mégis, istenek vetése.
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Hátha a végső Aratás után,
Mikor sarló alá hull lassú szára.
Belőle kél
Szent kenyér az istenek asztalára?

CTóth Arpád: Jól van ez így)

KRISZTUS SZERETETE

18. évközi vasárnap
Róm 8,35; 37-39

Mi emberek sok mindennel szeretünk dicsekedni. Különféle tehetsé
günkkel, szorgalommal megszerzett tudásunkkal, olykos testi erőnkkel
vagy anyagi gazdagságunkkal. Jogos büszkeséggel mutatjuk ottho
nunkat, a házunkat körülölelő kertet, amit szorgalmas munkával épí
tettünk, szépítcttünk. Ha azonban sorrendet állítok fel azokban az érté
kekben, amelyekkel jogosan vagy jogtalanul büszkélkedünk, vajon ki
nek vagy minek juttassuk a megtisztelő első helyet? Véleményem sze
rint a szeretetnek. Ez mindenki számára a legnagyobb érték.

A mai szentleckében szinte irigykedve hallgatjuk Pál apostolt, mi
dőn Krisztus szeretetével dicsekszik. A fekete betűkből mintha tüzes
lángok csapnának felénk, az izzó szerétet melege és fényessége. Ki vá
laszthat el minket Krisztus szeretetétől? Boldog ember, aki így tud ra
gaszkodni ahhoz a Krisztushoz, aki különös rnódon éhezi az emberszí
vek szeretetét. A gyűlölet pokoli sötétjében itt is, ott is fények gyúlnak,
Krisztusért és testvéreiért égő szívek, hogy világítsanak a sötétben bo
torkáló embereknek. Krisztus a föld legnagyobb tűzgyújtója és szővet
ségesének, barátjának tekinti mindazokat, akik ebben segítenek neki.

A leghívebb magyarról Széchenyi Istvánról nyilatkozta ellenfele Met
ternich herceg: "Ez az ember olyan fából volt faragva, amelyből a
Gondviselés a legnagyobb államférfiakat teremtette. Csak egy nagy hi
bája volt: a túl nagy szíve ..." Sajnos korunk embertípusáról nem ál
líthatunk ilyesmit. Kevés a nagyszívű ember, hiánycikk a szeretet, ezért
panaszkodik a költővel együtt az éhező világ:

Tele vágyakkal zokog a lelkem,
Szerető szívre sohase leltem,
Zokog a lelkem.
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Keresek valakit s nem tudom ki az?
A percek robognak, tűnik a Tavasz
S nem tudom, ki az.

Csüggedő szívvel loholok egyre,
keresek valakit a Végtelenbe,
loholok egyre.

(józsef Attila: Keresek valakit.)

Valahogy így loholt Pál apostol is mindaddig, amíg a damaszkuszi
úton eléje nem állt a megdicsőült Krisztus. Ez az egyetlen találkozás,
ez az egyetlen pillanat elegendő volt ahhoz, hogy életreszólóan belesze
ressen. Boldogon dicsekszik tehát ezzel a szeretettel. Ennek hallatára
nekünk is meg kell kérdezni magunktól: vajon milyen hőfokú a mi hi
tünk és Krisztus iránti szeretetünk? Megőriztük-e fényét és melegét egy
olyan világban, amelyben az ateizmus tele uralkodik? Annyi hamis sze
retet, annyi hamis bálvány igézetében büszkélkedhetünk-e hitünk és
szeretetűnk diadalmas erejével? Ezzel kapcsolatban érdemes meghall
gatnunk egy életünket figyelő író vallomását. "A fiatal nemzedék szeme
elé bálványokat állítottak, hogy ne érezze veszteségét. (Ti. az istenhit
elvesztését.) Erőszakos politikusoknak zengett a dicshimnusz, de ol
csóbb kiadások is előkerültek: filmsztárok és erős izmú bicikliverseny
zők semmitmondó képei. Az ifjúság kezdetben nem vette észre, hogy
e pótfigurákkal becsapták ... A fiatalság hitt a jól reklámozott csábí
tókban és fiatalos hévvel kiállt mellettük. A kiábrándulás nem marad
hatott el. Milyen kijózanító volt, amikor Hitlerről lassan kiszivárgott
az igazság és hátborzongató valóságukban álltak előttünk azok az em
bertelen alakok. A fiatalok számára egy világ omlott össze. Hát igen!
Bálványokból nem lehet élni és a rnesterséges pótfigurák szükségsze
rűen lebuknak." (Walter Nigg: A szentek visszatérnek.) Nem véletlen,
ha számos országban sokan újra keresik és fölfedezik Jézust ...

A kérdés már most az, hogy hol és hogyan találkozhatunk vele? Hol
az a hely, ahol a szívek átmelegedhetnek szeretetétől? Jézus erről is
gondoskodott. Apostolait, híveit küldi a világ útjaira, hogy szeretetük
kel tanúságot tegyenek róla. A Krisztussal egyesült, szeretetétől lángoló
emberek az O fáklyái, szerétetének követei. Az emberek elsősorban
nem a szép és okos szavaknak, hanem a szeretetnek hisznek. Ez a sze
retet avatta nemzetünk apostolává Prohászka püspököt is a század
fordulóban. Róla szól a következő történet.

Treszka néni a püspöki palotával szembeni téren árulta a gyümöl
csöt. Ott üldögélt télen-nyáron, napsütésben, esőben és hóviharban.
Mikor Prohászka püspök kitekintett az ablakon, mindig megakadt rajta
a szeme. Az egyik téli napon igen megsajnálta és arra kérte egyik em-
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berét: vigyen a jó Treszka néninek egy bögre forró teát pálinkávalkö
rülteremtézve. A szegény asszony boldogon emelte kékre fázott szájá
hoz a teás bögrét és áldotta a jószívű püspököt.

Ha valóban szeretjük Jézust, ezt szeretetének továbbadásával bizo
nyíthatjuk. Próbálj uk megtenni, mert alkalom bőven adódik. Akkor
majd Pál apostollal együtt dicsekedhetünk Krisztus szerétetével.

NÉPÜNK ÜDVÖSSÉGE

19. évközi vasárnap
Róm 9,1-5

Gyakran megtörténik, hogy beszélgetés közben vallási kérdések kerül
nek szóba. Nem egy esetben többen is így nyilatkoznak: hát igen, vala
mikor én is jártam templomba, sőt ministráltam is. Most már nem érek
rá ilyesmire. Oszintén bevallom, a lelkipásztor számára mindig szorno
rú ez a múlt idő, az elpárolgó hit fojtogató illata. Olykor a legtapinta
tosabb biztatásunk is ellenállásba ütközik. Ilyenkor szoktam mondogat
ni: senki sem sértődhet meg, ha az orvos. egészségünk érdekében figyel
meztet valamire. A rendőrt sem bánthatjuk azért, mert a közlekedési
szabályok betartását szorgalmazza. A lelkipásztor sem marasztalható
el azért, ha Isten hívó szeretetére emlékeztet.
. Pál apostol is ezt teszi a mai szentleckében olvasott levelében. Szo

rnoruság és szívfájdalom számára Izrael népének elfordulása Krisztus
tól. Hiszen akit szeretünk, akihez a test és lélek rokonsága fűz, azt sze
retnénk mindenben, minden jóban magunk mellett látni. A szeretet ar
ra törekszik, hogy megossza kincseit szeretteivel. Az apostol jól ismeri
népe történetét. Isten szővetségét és ezzel együtt azt a sok-sok kegyel
met, amellyel hosszú időn át kitűntette Izraelt. Jézus Krisztusban be
teljesült a legnagyobb ígéret, a Megváltó, a Messiás elküldése. Sajnos
azonban a nép vezetői elutasították Jézust, megkeményítették szívüket
és Pált is árulónak tartották. Nem csoda, ha mindez fáj az apostolok
nak. Örök emberi tulajdonság, hogy szívünket sebző tövis a szeretteink
iránti gyűlölet. Ezt szenvedi Pál apostol, mikor lépten-nyomon tapasz
talja az evangélium ellen acsarkodó honfitársainak gyűlöletét.

Egyházanyánk itt és most nem azért idézi emlékezetünkbe Pál apos
tol levelét, hogy Izrael népére irányítsa figyelmünket. Sokkal inkább
arra figyelmeztet, hogy szívünkön viseljük saját népünk üdvösségét. Ne
künk, akik itt élünk a Duna-Tisza táj án, arra kell törekednünk, hogy
a Duna-medence templomában ne haljon ki a keresztény hit, ne némul-
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janak el a harangok. Szépen írja egyik levelében Petőfi Sándor: "Ne
künk nincs a világon testvér nemzetünk, rnelytől segítséget kérhetnénk,
mely segítséget adna; egyedül állunk, mint magányos fa a pusztában,
nem támaszkodhatunk csak istenre és magunkra, de e kettő elegendő
lesz arra, hogy örök időkre megmentsük a magyar nemzet életét és be
csűletét." így írt Petőfi az elmúlt század közepén és figyelmeztetése
sok tekintetben ma is időszerű. Mi keresztény magyarok hittel valljuk
ma is, hogy nemcsak az örök, de a magyar élet igéi is Jézusnál vannak.
Az ő követése, evangéliumának megélése a múltban és a jövőben is
garancia életünk megőrzésére.

Ha azonban körülnézünk hazánkban, saját községünkben vajon mit
tapasztalunk? A keresztség szentségében még ma is követik az ősi ha
gyományt és a legtöbb újszülött neve belekerül a kereszteltek anyaköny
vébe, Am az anyakönyvi bejegyzés korántsem jelenti azt, hogy keresz
tények vagyunk. Ez bizony nem elegendő az üdvösségre. Az egyház
ezért is kéri a szülőktől, a keresztszülőktől azt az ígéretet, hogy gondos
kodjanak gyermekük keresztény neveléséről. Sajnos nagyon sok esetben
ez az ígéret csak ígéret marad. A megkeresztelt gyermekeknek csak kis
hányada járul a szentáldozáshoz és még kevesebben bérmálkeznak. So
kan igénylik még a látványos esküvőt, de az esküvői nászmenetből
hiányzik a legfontosabb: a keresztény hit koszorúja. Az is döbbenetes,
hogy olykor rózsafüzért csavarnak a halott kezére, imakönyvet fektet
nek mellére, jóllehet életében egyiket sem forgatta. Amikor egyházköz
ségünk új templomot épített, apáinkat az a gondolat vezette, hogy ro
hamosan fejlődő községük számára nagy befogadóképességű templomot
emeljenek. Tervük sok áldozat árán megvalósult. Csak az a szomorú,
hogy nagy templomunk minden dísze ellenére sem szép, mert gazdát
lan padok állnak benne. Ha Pál apostol a mai vasárnapon bekukkanta
na, újra elmondhatná: nagy az én szomorúságom és szüntelen szívem
fájdalma ...

Természetesen meddő dolog lenne ezeken a tényeken siránkoznunk és
ezzel napirendre térnünk fölöttük. Ti is olvassátok vagy halljátok, hogy
országszerte, világszerte csökken a papok létszáma. Igen sok egyház
községnek már nincsen lelkipásztora. Sokat beszélnek ennek okairól és
az egyházat hibáztatják. A pápa és a püspökök nem győznek arra biz
tatni, hogy imádkozzunk és kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. De azoknak is van némi igazuk, akik a papi hivatás csökke
nésében az idők jelét, az Isten ujját látják. Figyelmeztetés ez, hogy a
keresztény hit terjesztése és megőrzése nem kizárólag az erre fölszentelt
papok feladata. A maga helyén, a maga módján mindenkinek papi,
lelkipásztori munkát kell végeznie. Keresztény szülők nélkül nem lesz
keresztény ifjúságunk. Keresztény nevelők nélkül reménytelen keresz
tény hazáról álmodoznunk.



Mindez azonban nem lökhet minket a csüggedés szakadékába. Vol
tak olyan korszakok nemzetünk életében, amikor papok nélkül maradt
népünk és úgy aludt a hit ebben a leigázott, törökpusztította országban,
mint hó alatt a búzaszem. Hányan és hányszor eltemettek már minket
herderi jóslatok, hazai költők látomásai I Miután elbukott a 48-as sza
badságharc, véres elnyomás következett. A haza bölcsének nevezett
Deák Ferenc mondotta e nehéz időkben: "Az én imádságom rövid,
csak három szóból áll: éljen a haza I" Am ezt az imát utána mondta az
egész nemzet. Isten azért adta nekünk ezt a hazát, hogy szeressük és él
tessük I Ez is keresztény kötelességünk I

MARIA ÚTTAN

Nagyboldogasszony
IKor 15,20-26

A keresztény hívek ősidők óta nagy tisztelettci és szeretettel tekinte
nek Jézus édesanyjára, Máriára. Nem kizárólag azért, mert Ö adta ne
künk Jézust, midőn vállalta az emberek előtt igazolhatatlan anyaságát.
Tiszteljük Máriát azért is, mert elsőnek élte meg azt az életet, amelyben
Istennek kedve telik. Nem csupán a Kisdedet karjában hordozó Anyát
köszöntjük, hanem azt az Asszonyt, aki elég erős ahhoz, hogy karjába
vegye, Istenhez ölelje a bűnös világot. Nem tudom, ki hogyan gondol
kozik, de ha én egy édesanyára, szetető hitvesre gondolok, mindig öle
lésre tárt karokkal képzelern magam elé. Máriát is így látom a mai ün
nepen felénk fordulni. Vajon mit lehet válaszolnunk a kitáruló karok
üzenetére? Nem kevesebbet, mint elindulni feléje.

Az evangélium Mária több útjáról is megemlékezik. Az angyali üd
vözlet után elmegy, hogy meglátogassa a szintén gyermeket váró Erzsé
betet. Aztán visszatér Názáretbe és feleségül megy Józsefhez. A nép
számlálásra Betlehembe utaznak és az istállóban világra hozza gyerme
két. A gyilkos Heródes elöl Egyiptomba menekül. Végre hosszú évek
után visszatér Názáretbe és jó darabig nem utazik sehová. Mindig ak
kor és oda ment, ahová Isten akarta. Elkíséri Jézust képzeletben és
ténylegesen akkor is, midőn megkezdi nyilvános működését, Ott látjuk
a kánai menyegzőn, később Jeruzsálemben, majd a kereszt alatt. Sok
utat tett meg Mária földi életében és minden útján Jézus követte. Bár
csak mi is utánoznánk ebben! Mennyivel szebb, boldogabb lenne az
életünk l Vezetheti-e gyermekeit rossz útra egy szerető édesanya? Ezért
boldog az, aki megőrzi útját.
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Az evangélium arról is beszámol, hogya keresztfán utolsó szavaival
Jézus Jánosra bízta édesanyját. Legnagyobb kincsét, Mária életét a sze
retett tanítvány kezébe helyezte. Mi is így teszünk. Mi másra, ki másra
bízhatnánk drágának tartott életünket? Csak a szeretet kezében érezzük
biztonságban. Valószínű, legalább egy ideig Mária és János Jeruzsálem
ben laktak. Meglehetősen mozgalmas lehetett az életük. Pünkösd után
gyarapodni kezdett az egyház és Mária Jézus minden új követőjének
édesanyja akart lenni. Jöhettek, jöttek is a látogatók. Kapuja nyitva
állt, a szíve még inkább. Vajon mit kértek tőle? Bizonyára ezt: beszélj
nekünk Jézusról! Úgy vélem, erre nem kellett biztatni Máriát. Ha szere
tünk valakit, szívesen beszélünk róla. Figyeljétek csak a gyermekeikről
beszélő anyákat! Vagy a szerelrnes jegyeseket, az ifjú házasokat! A sze
retet beszédessé teszi az embert, a szív bőségéből szól a száj. A mai ün
nepen, úgy érzem, Mária is arra biztat minket : beszéljetek Jézusról!
A gyermekeknek, akik fiam kedvencei voltak. A bűnösöknek, akiknek
felkínálta barátságát. A betegeknek, akikre gyógyítóan tette áldó kezét.
Beszéljetek Jézusról!

Nem tudjuk meddig élt Mária és meddig beszélhetett Jézusról. Egy
szép napon ugyanis megérkezett a halál angyala, karján Mária menyeg
zős ruhájával. Lezárta Mária ajkát, hogya mennyei dicsőségben énekelje
tovább a Magnificat örök dallamát. Elnémult Mária és megszólalt Jé
zus. Vajon mit mondort, mit adott a boldog fiú boldog édesanyjának?
Nem szavakat, nem arcának mosolyát, hanem egész lényének ajándékát.
Máriára nézett és ezt mondhatta: szeretlek anyám, most már örökre
együtt leszünk! A földön rni is akkor vagyunk a legboldogabbak, ha va
laki ezt mondja: szeretlek, mindig veled maradok. Ez a mulandó bol
dogság. bs rni az örök boldogság? Mindörökre Jézussal élni. Földi za
rándokútunkon sok minden megzavarhatja együttlétünket. Gyakran még
azt is elhisszük, hogya földi értékek és az emberek betöltik szívünk éh
ségét. Mária elkerülte ennek a tévedésnekzsákutcaját. Minket is arra
figyelmeztet: Jézus az egyetlen, életünket betöltő barát.

Ha egy képpel akarom szemléltetni Mária földi életét, egy hegyhez
hasonlítanám. Mindig előre, mindig fölfelé, közelebb, közelebb Hozzád
Istenem! Ez volt Mária életprogramja. Ezért Jézusnak nem kellett föl
vinnie Máriát a mennybe, hiszen a saját lábán ment oda. Mi gyarló
keresztények nem dicsekedhetünk ilyesmivel. Sokszor olyan restek va
gyunk és meghúzzuk magunkat az Isten-hegy tövében. Félünk minden
erőfeszítéstől és a fölfelétől. Azt hisszük, hogya több tudás, a több él
vezet, a nagyobb gazdagság jelenti azt igazi fölfelét. Pedig nem így
van.

Miként Mária, éppen úgy a mi számunkra is a fölfelé azt jelenti,
hogy Jézus útját járjuk, róla és vele beszéljük meg életünket és növe
kedni igyekszünk a szeretetben. Sajnos igen sokszor a bűnös szenvedé-
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lyek, a világ káprázata elhomályosítja az Isten-hegy csúcsát. Kérünk
Mária, napba öltözött Asszonyunk, ragyogtasd fel előttünk a lelki élet,
a mennybemenetel boldogító magasságait.

KERESZTÉNY ÉS MAGYAR

Szt. István király ünnepére

Szent István első királyunk ünnepén lobogódíszbe öltözik az ország
és a háromszínű magyar zászló szépen példázza a szent király sokszínű
egyéniségét. A piros színben a magyarságért lobogó szeretetét látom.
A zöld jelenti a magyar földön zsendülő keresztény életet, a magyar
jövő fakadását. A fehér szín jelenti azt a kötőanyagot, amely nemzetünk
templomában a magyarság és a kereszténység köveit egybefogja. István
királyban olyan uralkodó áll előttünk, aki maradandó példát adott a
haza és az Isten őszinte szolgálatára.

N apjainkban is sokat beszélnek a hazafias nevelés szükségességéről,
de a sokféle vélemény kazlából nehéz kicsépelni a lényeget. Nem ka
punk egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy kit nevezhetünk igaz ma
gyarnak? Viharos történelmünk során miridig történtek túlzások és a
nagyhangú magyarkodók igen sokszor csak színészkedtek, a maguk
becsvágyát követték. Méltán panaszkodott Széchenyi István, hogy mi
magyarok könnyen megrészegülünk a szép szavaktól és közben megfe
ledkezünk a tettekről. Keleti fantáziánk nagy kísértést jelent, hogy le
térjünk a valóság útjáról és délibábok után fussunk. Ez részben érthető
és megbocsátható. A véres valóságok elől szívesen menekül az ember
a képzelet tündérországába. Egy kicsit mindnyájan János vitéz szere
pét játsszuk és álmaink rózsáját az élet tavába dobjuk. Ha azonban eljön
az óra, a cselekvés órája, meg kell hallanunk a tettek mezejére hívó fu
rulyaszót ... Mert mit is jelent magyarnak lenni?

Itt élni a Duna ölében, itt születni, ide gyökerezni, bárhonnan is jöt
tek, származtak őseink. Mit jelent magyarnak lenni? Beszélni, szeretni
az anyatejjel magunkba szívott nyelvet és énekelni népünk dalait. Mit
jelent magyarnak lenni? Testvért látni mindazokban, akiket egy nemzet
té ölel a közös nyelv, a közös kultúra, a közös' sors, a közös feladat.
Mit jelent magyarnak lenni? Szeretni, tanulni, értékelni a magyar szel
lem kincseit. A magyar költészetet, amely a világlíra élvonalában ha
lad. Szeretni a magyar zenét, a benne megszólaló magyar lelket. Mit
jelent magyarnak lenni? "Ogy élni, hogy soha semmit sem kívánjunk
a magunk számára és ne akarjunk mást, csak dolgozni, csak szolgálni,
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csak áldozatot hozni azért a legmagasztosabb közösségért, melynek nem
zet a neve." István király erre törekedett és példájával megmutatta:
mit ér az ember, ha magyar ...

Am ennél többet is adott nekünk! Példát mutatott arra: mit ér az
ember, ha keresztény? Vajon mit jelent kereszténynek lenni? Megis
merkedni Isten küldöttével Jézus Krisztussal. Magunkba szívni tanítá
sát, hogy átjárja életünket, mint kovász a tésztát. Mit jelent keresztény
nek lenni? Jézus szemével nézni és Jézus szívével szeretni honfitársain
kat. Túlnézni hazánk határain és abban a tudatban nyújtani kezünket
rninden nép felé, hogy egy Atyának vagyunk gyermekei. Mit jelent ke
reszténynek lenni? Úgy dolgozni földi hazánk megszépítésén, hogy mun
kánk nyomán egyre inkább hasonlítson a békességes Isten-országhoz.
Szerit István ilyen vérbeli keresztény volt és a hitet nem álarcként vi
selte arcán. Nem érdekből, nem politikai számításból, nem félelemből,
hanem őszinte meggyőződésből öltötte magára Jézus Krisztust.

így valósította meg a Kárpátok ölében a magyarság és a keresztény
ség házasságát, gondoskodva arról, hogy ne legyen kényszerházasság.
Sajnos történelmünk későbbi korszakaiban többször tuszkolták nemze
tünket különféle kényszerházasságokba. Nem csoda, ha sok véráldozatot
követelő szabadságharcainkban válópert indítottunk. Ha történelmünk
során nem jutott kenyér minden magyar asztalára, ez azért történt így,
mert nem tartották meg az illetékesek a szentistváni alkotmány alapel
veit. Nem a címerben díszelgő kettős kereszt, nem a korona tesz magyar
lá és kereszténnyé, hanem az evangélium megvalósítása. Ez kötelez rnin
ket mai keresztényeket arra, hogy kitárjuk karunkat azok felé is, akik
történelmünk rázós útjain elvesztették keresztény hitüket. Nem látha
tunk másodrendű állampolgárt abban, aki a hit dolgában másként
gondolkozik. Eleve téves az a felfogás, amely fölbontandónak tartja a
magyarság és a kereszténység házasságát. Ebből a házasságból ezeréves
történelem született és olyan nemzedékek sora, akik helytálltak sorsunk
zivatarában. Jézus ma is az élet útja minden nép számára, garancia an
nak a sírnak kikerülésére, ahol nemzet süllyed el ...

Mi keresztény magyarok abban a meggyőződésben ünnepeljük első
királyunkat, hogy jó utat mutatott nekünk. Igaz, hogy az élet, a nem
zetek élete is megváltozik; új célok, új utak, új feladatok állnak elénk.
A nemzeti színek talán megfakulnak és felerősödnek az emberiek. Am
a keresztény testvériség eszméje olyan útravaló, ami a holnapok útján
is eligazítja nemzetünket.
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ISTEN NÉPE

20. évközi vasárnap
Róm 11,13-15; 29-32

Pál apostol élete végéig büszkén vallotta, hogy Isten választott népé
hez, Izraelhez tartozik. Ennek a ragaszkodásnak bizonyságaképpen, rni
dőn apostoli útjain egy új városba érkezett, először a zsinagógát kereste
fel, honfitársainak hirdette az evangéliumot. Igaz, sok esetben kevés
sikerrel. Nemcsak közömbös, hanem ellenséges fogadtatásban részesí
tették. Öt magát árulónak tekintették. Nem egyszer még élete is veszély
be került. Az apostol azonban ebben is Isten ujját látta. Ezt a meglá
tását így fogalmazta meg: "Először nektek kellett hirdetni Isten igéjét.
De rnivcl visszautasítjátok és nem tartjátok magatokat méltóknak az
örök életre, most a pogányokhoz fordulunk." (ApCsel 13,46) Nem
vesztegeti tehát idejét a visszhangtalan prédikálásra, hiszen Isten a be
zárult szivekbe nem erőlteti bele szent kegyelmét.

Mindebből tévesen következtetnénk arra, hangsúlyozza Pál apostol,
hogy Isten véglegesen elvetette Izraelt. Örök szeretetén nem változtat
semmit sem az emberek állhatatlansága. Ö nem bánja meg kegyelmi
adományait és meghívó, szövetségkötő szeretetét. Ennek köszönhető,
hogy Izrael és a föld többi népe, ha girbe-gurba utakon is, de az üdvös
ség felé halad. Isten egyetlen embert, egyetlen népet sem küld zsákut
cába és még azoktól sem fordul el, akik megtagadják szolgálatát. Hatal
mábap. áll, hogya balsors tépte nemzeteket is megmentse és a rosszat
jóra változtassa. Ezt az igazságot azért is érdemes emlékezetünkbe vés
nünk, mert Isten jóságába vetett hitünket gyakran kikezdik rossz ta
pasztalataink. Mi emberek, bezárva szűk látókörünk börtönébe, nehe
zen akarjuk elhinni, hogya rossznak minősített események Isten oltó
kése életünkben. Valahányszor elvesz tőlünk valamit, ezt csak azért te
szi, hogy üres kezünkkel megragadhassuk értékesebb ajándékait. Ami
kor pedig az élet vagy a halál látogatásával kilakoltat szívünkből vala
kit, ezt is csak azért teszi, hogy Neki több hely jusson életünkben. Bol
dogok, akik mindezt fölismerik! Vajon mi lett volna a pogány világ
sorsa, ha Izrael népe egyértelműen elfogadja Jézust és szinte kisajátítja
az evangéliumot? ! Vajon elindulnak-e az apostolok II világ országút
jaira, ha "Sion leánya" magához öleli őket? Am Izrael bezárt kapui
előtt tanulták meg az apostolok, hogy az evangélium útját minden nép
felé ki kell építeni.

Mi keresztények jogos büszkeséggel emlegetjük, hogy az újszövetség
ben Isten népévé lettünk. Ezt sokszor balga módon úgy értelmezzük,
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hogya keresztségben ránk hulló krisztusi vér, az egyházhoz történő csat
lakozásunk már eleve biztosítja üdvösségünket. Sokszor még azt is el
várjuk, hogy minket keresztényeket mindenki tiszteljen és egyházunk
kiváltságokat élvezzen. Feledjük, hogy jézus nem dicsőséget, hanem ül
dözést ígért egyházának. I814-ben Bécsben ítélkeztek a Napóleont le
győző európai hatalmak. A meghívottak között ott volt VII. Pius pápa
államtitkára, Consalvi bíboros is. A konferenciák szünetében zendült
fel Beethoven IX. szimfóniája. Sokan idézték a nagy zeneköltő szavait:
aki az én zenémet megérti, megszabadul minden nyomorúságtól. Ezt
ígérte Beethoven, ám az élet problémáit nem lehet egy zenedarabbal
megoldani. Consalvi bíboros is azon fáradozott, hogy tisztázza az egy
ház németországi helyzetét. Magához kérette Bécs apostolát, a szentség
hírében álló Hofbauer Kelement. Azért hívattam önt, hogy tanácsát
kérjem. Az én tanácsomat, bíboros úr, mondta nevetve Hofbauer Ke
lemen? Vajon rniféle tanácsot adhatnék én, egyszerű öregember egy dip
lomatának? Ezután Consalvi bíboros elpanaszolta, hogya német feje
delmek egymás után megfosztják birtokaiktól a püspököket. Az egyház
lassan koldussá változik. Vajon mit válaszolt erre a buzgó lelkipásztor?
Hát csak ezt és ennyit. Tudom, hogy sok jogtalanság érte az egyházat,
de ebben én Isten ujját látom. A nép sokkal jobban ragaszkodik majd
szegény papjaihoz, mint azokhoz, akik a nagy jólétben megfeledkeznek
igazi hivatásukról. Gondolja meg bíboros uram, hogy azok a hóhérok,
akik keresztre szegezték jézust, közreműködtek megváltásunkban. Az
egyházat akkor szerették a legjobban, mikor a szegénység és a vértanú
ság ruhájába öltözött. így lesz hasonló jegyeséhez.
Midőn Pál apostol megtapasztalja, hogya pogányok milyen lelkesen

fogadják az evangéliumot, felvillan benne a remény: hátha ezzel a ma
gatartásukkal versengésre serkentik Izrael népét. Ennek hallatán érde
mes egy kissé elgondolkoznunk, hogy mennyi mindenért versengtek és
versengenek a világ népei. Legtöbbször a gazdagság és a hatalom volt
a tét. Mennyi szenvedést zúdítottak az emberiségre a kegyetlen hódí
tók, a régi és új gyarmatosítók. A nagy népeket ilyen tekintetben nagy
bűnök terhelik. Sajnos ez a versengés napjainkban is folytatódik. Ver
senyeznek, kinek lesz több harckocsija, rakétája, repülőgépe, atombom
bája. Teljes erővel termelnek a hadianyaggyárak és gyártják a világ
legdrágább ócskavasát, az oly hamar elavuló fegyvereket. Ebben a sötét
jelenben olyan szép álom, amit Pál apostol emleget. Versenyezzünk az
evangélium hirdetésében, a szent élet megvalósításában, a szeretet gya
korlásában. A neves francia bölcselő Garaudy írja: "Nem az a fontos,
hogy rnelyik tan győz, hanem, hogy az ember győzzön saját történelme
útjain ... l" A mi hitünk szerint jézusban és követőiben jelenik meg
az az ember a földön, aki méltó a győzelemre. Olyan győzelemre, ami
senkinek nem jelent vereséget.
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Nem a fegyverkezési verseny, nem az olimpiai versenyek, de nem is
aszépségversenyek boldogítják az emberiséget. Hanem micsoda?
A krisztusi evangélium versengő megvalósítása.

IMADO SZERETET

21. évközi vasárnap
Róm I1,n-36

Miután Pál apostol prófétai tehetséggel Isten útjait fejtegette hívei
nek, hirtelen megtorpant, mintha szakadék szélére érne. Gondolatai
megbénulnak, ajka elnémul, kihull kezéből a toll. Tehetetlenségében
imára kulcsolj a kezét és igehirdetés helyett imádó himnuszban magasz
talja az isteni bölcsesség mélységeit.

Ez az élmény azóta is sokak életében, vallásos magatartásában megis
métlődik. írunk, beszélünk ugyan Istenről, de a szívünk mélyén igazat
adunk Pál apostolnak, aki töredékesnek, sőt oktalannak minősíti prédi
kációnkat. Az egészen máslétű Istennek megfoghatatlanok szándékai és
kifürkészhetetlenek az útjai. Nagyságának fölismerése így döbbent rá
a mi töprengésünkre. Csak az a felemelő, hogy e roppant különbség
szakadéka fölött maga az Isten ver szeretenhidat teremtményeihez.
Ezért és ezen indulhatunk el hozzá imádó szeretetünk lépteivel.

Érdemes elgondolkoznunk azon a tényen, hogy az ember roppant
erőfeszítéseket tett és tesz a természet megismerésére. Minden előre tett
lépésért, sikerért keményen meg kellett küzdenie. Gazdag tapasztalatok
birtokában ma már senki sem áltat ja magát azzal, hogya természet
minden titkát leleplezheti. Használjuk ugyan a villanyenergiát, de ma
sem tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy mi az elektromosság? Be
hatolunk az anyag belsejébe, némelyiket szét is tudjuk hasítani, de pon
tos válaszunk ma sincs arra, hogy mi az anyag? Ez a folytonos beleüt
közés az ismeretlen, a titkok falába, a hivő ember számára magától ér
tetődő jelenség. Mi, akik hisszük, hogy a világ az Isten rnűve, nem cso
dálkozunk titokzatos jellegén. Isten rnáslétűsége, fölfoghatatlansága
megnyilatkozik teremtő tevékenységében is. Az ősi bölcseleti alapelv
szerint agere sequitur esse. A cselekvés mindig követi a létet. Ha az
Isten léte felfoghatatlan, akkor ugyanaz jellemzi tevékenységét is. A gő
gös emberi értelem számára ez sokszor megaláztatást jelent. Ezért a ter
mészet, a történelem titokzatos szőttese nemcsak a hit, hanem a lázadás,
a hűtlenség, a tagadás útjára is vezethet. Cosima. Wagner Richard fe
lesége a halállal vívódva ezt írta naplójába: "Ha Isten megteremtett,



ki kérte meg rá és ha én az ő képmása vagyok, ki kérdezte, hogy ez kel
lemes-e nekem?" Am ennél sokkal bölcsebb, igazabb a hivő ember vá
iasza. Newman bíboros írja: "Oh én Uram! Imádlak téged, mert oly
titokzatos, oly megfoghatatlan vagy! Ha nem lennél megfoghatatlan,
nem lennél Isten ..."

Igy jut el a hivő ember Isten titkai nyomán az imádásig. Ezzel az ak
tussal mintegyelismerjük Isten nagyságát, tehát meghódolunk előtte.
Ugyanakkor fölismerjük hozzánk lehajló, létünket gazdagító szeretetét.
Igy lesz imádó értelmünk, összekulcsolt kezünk hídverés a máslétű Is
tenhez. Ezzel kapcsolatban érdemes meghallgatnunk egy kiváló protes
táns teológus (Heinrich Ott) megjegyzését. ,,1964 őszén abban a kivált
ságban részesültem, hogy Martin Bubert meglátogathattam Jeruzsálem
ben és hosszasan elbeszélgettünk. Akkor mondotta el a következő törté
netet. Egy fogadás alkalmával találkoztam Dávid Ben Gurion egykori
miniszterelnökkel. Megkérdezte tőlem: Buber professzor, miért hisz ön
tulajdonképpen Istenben? Igy válaszoltam: ha Isten olyan valaki lenne,
akiről beszélni lehet, akkor nem hinnék benne. De mert Isten olyan
valaki, akihez szólni lehet, ezért hiszek Benne."

Igaz, hogy Isten sokszor, sokféleképpen szólt és szól hozzánk és Fia
által szinte minden fontos, lényeges dolgot elárult terveiről. Am ezek
ben a tanításokban nem belső életéről nyilatkozott, hanem irántunk ta
núsított szerető magatartásáról. Itt a földön emberi gondolatruhában
nem jelenhet meg az Isten. Csak tükör által, homályosan "látjuk". A ke
resztény élet célja nem a tudálékos kíváncsiság és teologizálás, hanem
a hitből és szerétetből táplálkozó imádás. Abrahám útja is Móriah he
gyére vezetett, hogy odaadja Istennek a legdrágábbat, Izsákot, Ez az
odaadás a mi feladatunk. Ezért áll templomunkban az oltár, ahol Jézus
rnutatja be nekünk, velünk és helyettünk az Isten-imádás netovábbját.
Az egyház haszontalan intézmény lenne, ha abbahagyná az imádás szol
gálatát, a Teremtő dicsőítését. A keresztény élet lényege az a dialógus,
amit Isten kezdett velünk, hogy egyre beljebb vonjon minket szereteté
nek titkos ösvényein. Ez a mi utunk, ez a mi hazánk, ahol nyugalmat
talál, végtelenbe tágul a szív és az elme.

Egyszerűséget sugárzó, halkszavú költő volt Falu Tamás. Az egyik
versében így nyilatkozik:

Hogyha egy hang azt kérdezi
tőlem majd a temetőben:
mi a vágyam, óhajtásom,
mi maradjon meg belőlem?



Akkor gondolkozás nélkül
könyörögve ezt felelem:
ne maradjon belőlem csak
összekulcsolva két kezem.

(Két kéz)

AZ ELAJANDÉKOZHATÖ EMBER

22. évközi vasárnap
Róm 12,1-2

Mikor az ember felnőtté érik, rádöbben gazdagságára és arra, hogy
mennyi elajándékozható kinccsel rendelkezik. Életünk boldogsága attól
függ, hogy kinek és minek ajándékozzuk életünket. Tagadhatatlan sok
a kérő és jómagunk is több irányba kacsingatunk. A kereslet és kínálat
eme vásári zajában csendül fülünkbe Pál apostol intelme: adjátok tes
teteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul!

Mi emberek, akik öt érzékszervünkkel tapad unk a földhöz, a látható;
fogható dolgokhoz, könnyen elveszítjük, olykor föl sem ébred egyesek
ben a láthatatlan világ iránti érzékünk. A látható, élvezhető közel rnin
dig vonzóbb a távoli Istennél. Sokszor afféle luxuscikknek tekintjük,
ami nélkül egészen jól megélhetünk. Talán nem kételkedünk létezésé
ben, ha bajba kerülünk, még imádkozunk is, társaságban el-elvitatkoz
gatunk róla, de komolyabb szerepet nem játszik életünkben. Úgy gon
doljuk, sokkal jobb, ha a saját kezünkben tartjuk sorsunk fonalát és
nem bízzuk azt az ismeretlen Istenre. Vannak, akik ennél is messzebbre
mennek és kemény harcban irtogatják magukban az istenhit "csökevé
nyeit" . Mivel így történt ez a régi pogány világban is, Pál apostol arra
biztatja a keresztényeket, hogy adják, bízzák magukat az élő Istenre.
Még pedig nem akárhogyan, hanem Istennek tetsző áldozatként. Vajon
mit jelent ez?

Elsősorban azt, hogy Istennek csak akkor tetszik szívünk elajándé
kozása, ha ez a szabadság jegyében történik. Az ember sok mindent
adhat kényszerből vagy üzleti számításból. Nyilvánvaló, hogy ez nem
nevezhető "szent" áldozatnak. Adományunk csak akkor emberi igazán,
ha önkéntes, ha a szeretet jegyében történik. Ez természetesen nem je
lenti azt, hogy életünk elajándékozása nem követel lemondást, áldoza
tot. Istennek adni magunkat mindig lemondást követel azokról az ér
tékekről, amelyek különös vonzerőt gyakorolnak értelmünkre és szívünk
re. Istennek adni magunkat annyi, mint Ot helyezni életünk közepébe



és átengedni szívünk kormányrúd ját. Ki tagadná, hogy a föld fiai szá
mára ez komoly áldozatot jelenthet? Nehéz erre rászánni magunkat,
mert csak a végrehajtás után tapasztaljuk meg e lépésnek boldogító
erejét.

Vajon mi az értelme, következménye annak, ha Istennek áldozzuk
magunkat? Ezzel a lépésünkkel lehetővé tesszük, hogy Isten megkezd je
vagy folytassa bennünk átváltoztató rnunkáját. Igaza van Newman bí
borosnak, mikor ezeket írja: "Nem tudjuk magunkat megváltoztatni.
Nagyon jól tudjuk ezt vagy legalább is valóban kis tapasztalat meg
győz róla. Csak Isten tud megváltoztatni. Ö adhatja meg nekünk a vál
tozást jelentő vágyakat, érzelmeket, elveket, nézeteket és hajlamokat."
Mivé akar minket változtatni az Isten? Olyan fiakká, gyermekekké,
akikben öröme, kedve telik. Isten mint atya, gyermekeket akar és ezen
dolgozik az egész világmindenség szervezete. Nem szabad tehát visz
szanéznünk és visszavágyódnunk azokba az alacsonyabb létrétegekbe,
amelyeken már túljutottunk. Nem nekünk kell alkalmazkodnunk a vi
lághoz, hanem a világot kell fölemelni mind jobban a szellemiség csú
csa felé. Minden teremtett lényben, még a démonokban is dolgozik az
az isteni szándék, hogya maga képére alakítsa a világot. Minden szel
lemiséggel rendelkező lény részese ennek a teremtő tevékenységnek.
Az embert és még inkább a keresztényt arra rendelte Isten, hogy meg
istenítse a világot. A világ végéig ezért tart Krisztus miséje és a halló
fülekbe szüntelen beleszól az átváltozás csengettyűje. Ennek az Istennek
áldozott életmisének vagyunk mi keresztények a ministránsai. Ha pa
rányi mértékben is, de közre kell működnünk abban, hogya világ és
benne az ember visszatérjen Istenéhez. Mi vagyunk a krisztusivá vál
tozó világ munkásai.

Elzéard BouHier francia földművesnek az ország legtermékenyebb
vidékén volt a gazdasága. Miután meghalt felesége és egyetlen gyerme
ke, elköltözött a fájó emlékeket őrző tájról. Cevennenbe vonult vissza,
itt vásárolt földet, tanyát magának. A sivár dombvidéken öt falu népe
tengődött. A tapasztalt gazda hamarosan fölismerte, a vidék legnagyobb
baja, az erdők hiánya. Elhatározta tehát, változtat ezen a szomorú hely
zeten. Ezrivel gyűjtötte a tölgyfamakkokat, gondosan kiválogatta és
vízbe áztatta őket. Majd egy kihegyezett vasrudat fogott a kezébe és
ültetni kezdte a magokat. Három esztendő leforgása alatt 100 ooo mak
ket ültetett el. Ebből kb. tízezer kihajtott. A fák szépen nőttek és né
hány év alatt átalakult a vidék. Ott, ahol nemrég terméketlen homok
sárgállott, az erdő lombtengere hullámzott. Később bükköket és nyírfá
kat is ültetett, Franciaország egyik legszebb erdeje született meg egyet
len ember munkájából. Mint láncreakció következtek a további jelen
ségek. A fák gyökerei egyre több vizet szívtak a folyókból és az erdő
ket lassan dús legelők ölelték körül. Még a levegő is megváltozott és
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főleg az itt lakó emberek élete. Gyümölcsösöket telepítettek és a jó pél
da megtette minden vonatkozásban átváltoztató hatását. (jean Giono:
Der Mann rnit Baurnen)

Elismerem, hogy az embert nehezebb megváltoztatni, rnint egy vidé
ket. Am Isten segítségével ez sem lehetetlen. A neves író Boris Paszter
nak jegyzi meg: "Amit ma teszünk, eldönti, milyen lesz a holnap."
Ezért nem szabad elfelejtenünk, a bibliai parancs, hogy megváltoztas
suk, megműveljük a földet, nemcsak Adámnak, hanem minden ember
nek szól. Ott, ahová sorsunk állított, a magunk kis körében Istennek
kell adni magunkat, hogy minden embert fiává változtathasson.

SZÜLETÉSNAPI VIRAGCSOKOR

Kisboldogasszony

Érdemes felfigyelnünk arra, hogya nők különös rokonszenvvel fo
gadják virágos ajándékainkat. Sokszor többre becsülnek néhány szál
rózsát vagy szegfűt értékesebb és hasznosabb ajándékoknál. Vajon
miért? Mert több érzékük van a széphez és valahogy ők is úgy vannak,
mint a méhek: a virágok kelyhéből isszák legszívesebben a szeretet mé
zét. Milyen esetlenül áll a virág a legtöbb férfi kezében! Bezzeg a nők
karján otthon érzik magukat. Ennek ellenére vagy éppen ezért közös
édesanyánk Mária születésnapján kössünk csokrot szeretetünk virágai
ból és ezzel köszöntsük égi dicsőségében.

Vajon miért kedveskedünk virággal édesanyánk és gyermekeink édes
anyjának születésnapján? Miért köszöntjük őket minden esztendőben
az élő virágok sziromnyelvével ? A válasz kézenfekvő: az érző, gondol
kozó ember mindig tisztelettel áll az élet forrása előtt, amelyben a sze
retet arca tükröződik. Máriát nem hiába nevezzük "életnek", jézustól
kapott életünk édesanyjának. Ez mai ünneplésünk legfőbb indítéka.

A korán elhunyt angol költő Dylan Thomas édesanyja fia halála
után így írta alá minden levelét: Dylan édesanyja. A jó asszony ezzel
ismerte el: az ő legnagyobb dicsősége a tehetséges fiának ajándékozott
élet. Valahogy így vagyunk Máriával is. Isten az ő közreműködésével
ajándékozta nekünk jézust és ez a szándéka azóta sem változott. Meg
értette ezt a Szentlélek-vezette egyház és ezért a keresztény népek kez
det óta nagy tisztelettel fordulnak jézus édesanyja, Mária felé. Isten
üdvözítő akaratával ellentétes lenne az a törekvés, amely leépítené a
Szűzanya iránti tiszteletünket. A tények is erről tanúskodnak. "Ha
Európára tekintünk nagy egészében azt látjuk, hogy éppen azok a nem-
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zetek és országok veszítették el hitüket Krisztus istenségében, amelyek
az Anyja iránti áhítatot elhagyták és másrészt azok, amelyek legjobban
buzgólkodtak tiszteletében, megőrizték hitüket ..." (Newman) Magyar
népünk megtérése óta ápolta, őrizte az Istenanya iránti gyöngéd szere
tetet. Nagyboldogasszonykor égi, Kisboldogasszonykor földi születés
napját ünnepeljük. így csatlakozzunk azokhoz a nemzedékekhez, ame
lyek Mária jövendölése szerint, az ő boldogságát hivatottak hirdetni.

Hogy miért nevezzük Máriát Boldogasszonynak, azt nem kell külö
nösképpen fejtegetnem. Vajon mikor és rniért boldog egy kisgyermek?
Mert őszinte bizalommal édesanyjára bízza magát. Nála keres oltalmat
és szeretetet. Vajon miért boldogok az ifjú házasok? Mcrt egymás sze
retetére bízzák életüket. Vajon miért és mikor boldogok a keresztények?
Ha Istenre, ha Máriára bízzák életüket. Mária örök példaképünk erre
az Istenre hagyatkozó lelkületnek. Ö nemcsak egyszer mondotta: legyen
nekem a te igéd szerint, hanem egész élete ennek teljesítésében bontako
zott ki. Ez az önátadás tette boldoggá és ezzel együtt örök fiatallá.
"Minden odaadás nagy, lelki Verjüngungskur, (fiatalító kúra) amit nem
kell megismételni, mert egy örökkévalóságra szól. Mert nincs nagyobb
kegyelem, mint lélekre lelni, akinek Istenben átadhatjuk magunkat, s
aki bennünket egészen elfogad; akiről elmondhatjuk, hogy neki szület
tünk, érte lettünk; akivel érezzük, hogy hozzátartozásunk egész létünk
nek értelmet ád ..." (Prohászka, Ö. M. 7, 317.)

A mai ünnepen, amikor szeretetünk virágcsokrát Mária felé nyújt
juk, rejtsük a virágok közé a szívünket is. Adjuk át magunkat Máriá
nak és az ő keze által szent Fiának. így és ezáltal leszünk boldog
Anyánknak boldog gyermekei.

A SZERETET ADÓSAI

23. évközi vasárnap
Róm 13,8-10

Ne vegyétek szemrehányásnak, ha kijelentem: mindnyájan adósok
vagyunk! Nem az OTP-nek vagy egyéb kö!csönzőnek tartozunk. Nem
is pénzzel, hanem ennél sokkalta többel. Pál apostol szavai szerint: köl
csönös szeretettel. Jól emlékszem, hogy gyermekkoromban édesapám
egyik barátjával rádiót készített. Hetekig dolgoztak rajta minden este.
Nem felejtettem el azt a diadalmas örömöt, ami arcunkról sugárzott,
midőn megszólalt a sajátkészítésű rádió. Isten sok millió éves fejlődés

seI kialakította az emberi szivet, hogy fölfoghassa és leadhassa a szere-



tet üzenetét. Remekművének semmibevétele lenne, ha nem állítanánk
rá a szeretet hullámhosszára. Isten még egy antennával is fölszerelte,
Krisztus keresztjével.

Különös és véres története van ennek a szeretetnek. Midőn Jézusunk
meghirdette és tetteivel bebizonyította szeretetét, sokan gyűlölettel vá
laszoltak. Tanítványai, akik az Ö szeretetével fordultak az emberek fe
lé, nemegyszer vértanúként fejezték be életüket. S mit szóljunk az
atombombáival dicsekvő modern emberhez, aki nem hajlandó megfizet
ni a szeretet adósságát?! Tulajdonképpen ez a mai világ legnagyobb
tragédiája: el van adósodva. Hallhatjuk a rádióban és a televízióban,
hogy ez meg az az ország el van adósodva. Különféle kölcsönökkel
igyekszik egyensúlyban tartani államháztartását. Vannak ugyan gazdag
országok, hatalmas természeti kincsekkel, fejlett iparral rendelkeznek,
de ugyanakkor végzetesen el vannak adósodva a szerétetben. Adósai
a kizsákmányolt, a leigázott, az elnyomott népeknek, akiket nem fegy
verekkel kellene támogatniuk, hanem szeretettel. Az az igazán gazdag
és hatalmas ország, az méltó a szuperhatalom nevére, ahol minden ál
lampolgár bővelkedik az igazság, a szeretet kincsében és ebből még ex
portra is telik.

De ne menjünk ilyen messze és nézzünk körül a saját házunk táján!
Egy kínai közmondás szerint, többet ér otthon jónak lenni, mint valahol
a távolban tömjént égetni. A szerétet adósságát elsősorban azoknak kell
törleszten ük, akik a közelünkben dnek. Nem a távoli emberiséget, ha
nem a mellettünk élő embert kell szeretnünk. Vajon nem vagy-e adósa
öreg szüleidnek, elhanyagolt gyermekeidnek, szomszédaidnak és mun
katársaidnak? Ha esténkint magadba néznél, rádöbbennél : mennyi jót
mulasztottam el a mai napon, mily szűkmarkúan osztogattam a jóság
aranyát. Pedig sokszor olyan kevés elegendő ahhoz, hogy megajándé
kozzuk embertársainkat. Ezt szernlélteti a következő történet is.

Egy Schwamrn nevű úr vidékről a városba utazik. A szállodában
nem kap különszobát és ezért kénytelen megosztani egy másik vendég
gel. Az illető ágya mellett ott áll a mankó, még a háborúban sérült meg
a lába. Arra kéri Schwamm urat, hogy ne gyújtson villanyt, mert ő már
aludni szeretne. Előtte azonban elbeszélgetnek. Talán valami kongresz
szusra érkezett, kérdezi a sánta ember? Nem, egészen másféle utazásom
indítéka. Talán öngyilkos akar lenni? Nem, Isten rnentsen ilyesmitől ! Ha
érdekli, elmondhatom. Van egy diákfiam és miatta utaztam ide. Erős
gyerek, csak lelkileg, idegileg gyönge, túlságosan érzékeny. Még a rá
hulló árnyék is kedvét szegi. Most például azért van elkeseredve, mert
reggelenkint, mikor iskolába menet megáll a sorompó előtt és várja a
korai vonatot, senki scm integet neki vissza. Én persze megértem, nem
lehet az utasokat arra kényszeríteni, hogy egy csacska gyereknek vissza
mtegesscnek. Kisfiam azonban emiatt úgy elkeseredik, hogy scm a ta-
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nuláshoz, sem a játékhoz nincsen kedve. Akkor már értem, miért uta
zott a városba. Holnap reggel, ön a jó apa, fölszáll a reggeli vonatra,
hogy integethessen a fiának. Úgy van! Tudja uram, folytatta a sánta
ember, én nem szeretem a gyerekeket. Ennek az a magyarázata, hogy
gyermekszülés miatt vesztettem el feleségemet. Én bizony nem integet
nék vissza, mert ezzel becsapnám gyermekemet. Ne, mondjon ilyet,
felelte Schwamm úr, hiszen szeretetből teszem ... Ezzel véget ért a be
szélgetés és lassan elaludtak. Másnap reggel, midőn az édesapa föléb
redt, órájára nézett és megdöbbenve állapította meg: elaludtam, lekés
tem a korai vonatot. De íme, eltűnt a társa a szobából. Csak a déli vo
nattal ment haza és kisfia sugárzó arccal fogadta. Képzeld apukám, in
tegetett valaki a vonatból. Egy sánta bácsi lehetett, mivel a mankójára
kötött zsebkendővel integetett utánam.

Eddig a történet, lehet, hogy csak az írói képzelet szülötte. Am, egy
fontos igazságra mindnyájunkat megtaníthat. Nevezetesen arra, hogy
sokszor olyan kicsinek látszó szerétet is elegendő, hogy szeretetre éhe
ző embertársainknak megfizess ük adósságunkat. Az emberiség törté
nelme során rengeteg vért ontottak azért, hogy uralkodjanak a föld
egy-egy darabja felett. Napjainkban is sokan megkérdezik: kié lesz a
világ? Az ars-i plébánossal válaszolhatjuk: azé, aki jobban szereti. Ez
zel hódíthatjuk meg családunkat, munkatársainkat, a mi kis világun
kat, amelyben élünk. Nem kellenek hozzá világrengető tettek, csak egy
kis szeretet. Erre figyelmeztetnek Prohászka püspök szavai:

"A föld egyformán a tengeré, akár sustorgó lávaként ömlik beléje,
akár lassan gördülő homokszemenként hordja el a lassú folyó. A félel
metes hőstett diadalmas adása, vagy az ismeretlenség árnyékában le
pergő élet homokórája egyformán a szívet méri, a szív pedig az ember
mértéke." (Ö. M. 7,255.)

AZ ÚRÉ VAGYUNK

24. évközi vasárnap
Róm 14,7-9

A legtöbb ember szeret uralkodni. Természetünkbe oltott törvény ez,
amit megerősít a bibliai kijelentés: uralkodjatok a földön! Ez az uralom
áldás vagy átok aszerint, hogyan élünk vele. Az uralkodás vágya mel
lett az emberben arra is megvan a hajlandóság, hogy alávesse magát
mások uralmának, meghajoljon valami előtt, amit magánál nagyobbnak
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érez. Ebből is áldás vagy átok fakad attól függően, hogy kinek szolgá
lunk, kinek engedelmeskedünk.

A történelem tanúsága szerint az ember hatalma nagyon ingatag és
akár az élet, akár a halál könnyen megfoszthatja tőle. Ezzel ellentétben
a keresztény ember annak köszönheti bizonyosságát, hogy aláveti ma
gát jézus uralmának. Nem kényszerűen, hanem a hívó szerétetnek en
geave. Gyakran megtörténik, valaki egy ügynek vagy személynek szen
teli életét és hűséges szolgálatát halálával is megpecsételi. Am, akiért
vagy amiért éltünk vagy haltunk, nem tudja megmenteni az életünket.
jézussal azonban nem így vagyunk. Aki életében neki ajándékozza ma
gát, azt a halál sem tudja tőle elragadni. Aki életében jézusé volt, az
halálában is az övé marad. A történelem nagy hódítói rengeteg embert
állítottak csatasorba és küldtek a véres harcmezőkre. Parancsoltak az
élőknek, de hatalmuk megtört a halottakon. Egyetlen ember sem állít
hatja magáról, hogy ő a holtak ura. Ezt csak jézus rnerte kimondani és
csak neki hisszük el, aki föltámadásával bizonyította, hogya holtakon
is uralkodik.

Kereszténynek lenni tehát annyit jelent, mint jézusnak élni, neki
ajándékozni magunkat. Vajon mit jelent ez? Sajnos "nagyon sok ember
él és hal meg anélkül, hogy gondolna bármiként is az életét körülvevő
dolgok állására. Úgy fogadják a dolgokat, ahogy jönnek és amennyi
ben alkalmuk van rá hajlamaikat követni. Főként a kedv és fájdalom
irányítja őket, nem az értelem, nem az elvhűség vagy a lelkiismeret.
Nem törik magukat a világ értelmezésében ..." (Newman) Ez persze
nem jelenti azt, hogy magatartásukkal ne valljanak színt bizonyos élet
felfogás mellett. Ha nem is megfontoltan. tudatosan, de kinyújtják ke
züket a különféle értékek felé. Altalában három út nyílik minden em
ber előtt. "Az egyik a tisztán passzív és romboló élvezetek, szesz, kábí
tószer stb ... A második a rnunka, a társadalmi érvényesülés. A harma
dik: a tisztán művészi vagy vallási kontempláció ..." (Michel Tournier)
Nos, a keresztény ember, ha valóban Krisztust követi, magához öleli
az élet minden értékér, minden olyan ajándékát, ami összeegyeztethető

Krisztus barátságával. jézusnak élni annyit jelent, mint evangéliuma,
példája szerint alakítani életünket. Ez nem azt kívánja, hogy ugyanazt
tegyük, amit jézus tett, hiszen életünk körülményei, feladatai sokban
különbözhetnek az övétől. De az feltétlen szükséges, hogy indítékaink
azonosak legyenek az övével. Teljesíteni az Atya akaratát, szeretetünk
által fölemelni embertársainkat, szenvedéseinket áldozatos szeretettel
viselni és imádságos szeretettel figyelni a Szentlélek életünket vezérlő
sugallataira ...

Kérdezhetné valaki, rnit nyerünk azáltal, hogy jézusnak szenteljük
életünket? Annak reményét, hogy hozzátartozásunk által részesülünk az
örök életet biztosító feltámadásban. Franz Kafkának van egy rövid me-



séje az egérről. Az apró állat szinte ijesztően tágnak találja a világot és
megörül, amikor jobbra és balra falakat pillant meg. Boldogan futkos
közöttük, ám a falak egyre szűkülnek és végül egy szobában egyesülnek.
Ennek a sarkában áll a csapda és mellette vár a macska. Az egér zavara
láttán megszólal : meg kell változtatnod útirányodat. Ezt javasolja a
kisegérnek, de rögvest utána kap és fölfalja. Ez a kis történet az emberi
életet szemlélteti. Fiatal korunkban széles a világ, kitárul előttünk a
látóhatár. Az évek múltával azonban egyre szűkülnek életünk lehető
ségei, nőnek a falak és lassan egyedül maradunk. Megrokkannak testi
és szellemi erőink, gyermekeink elhagynak és magányosság sarkában vár
a halál egérfogója. Hiába is próbálkoznánk más irányba fordulni, a ha
lál macskája végez életünkkel. Nos, a keresztény ember nem így képzeli
el életét. Krisztus olyan irányt ad életünknek, amely nem egy szűkülő,
hanem örökkévalóságba táguló élet felé vezet. A halál számunkra nem
a semmi csapdája, hanem az örök élet kapuja. Ez a Krisztusnak adott
élet legnagyobb jutalma. Mert a "halál hatalmát a keresztény felfogás
szerint az ember nem a saját erejéből múlja felül, a győztes erő nem
az ember halhatatlan lelkében rejlik, hanem Isten hatalmában, abban
az elhatározásban, hogy az ember éljen." (Gisbert Greshake.)

Mindennapos tapasztalatunk, hogy az élet és a halál öleli magához
létünket. Ellenséges testvéreknek látszanak, de valójában egy Urat szol
gáinak. Sokszor úgy gondoljuk: az élet a minden és a halál a semmi.
Az élet a nappal, a halál az éjszaka. Az élet a boldogság, a halál az
ember legnagyobb tragédiája. Amit az élet megadott, azt a halál kegyet
lenül elragadja. Keresztény hitünk szerint ezek a jelenségek, bármennyi
re is tapasztalatainkra támaszkodnak, nem jelentik a valóság teljessé
gét. Krisztus szolgálatában, a neki adott élet közösségében az élet és
halál nem ellenségek, hanem szerető testvérek. Mindkettőjüknek egy a
feladatuk: Jézushoz vezetni minket.

A HALAL NYERESÉG

25. évközi vasárnap
Fil 1,20-24; 27

Bizonyos kárörömmel gondolok a halálra, valahányszor a temetőben
szépen gondozott, gyakran látogatott sírokat látok. Lám, hiába penge
ted kaszádat, hiába kérkedsz hatalmaddal, íme a szeretet komoly rést
üt rajtad! Hallgasd csak az élők vallomását, amit halottaiknak monda
nak! Te voltál számomra az élet, tc a boldogság és az is maradsz. Sze-
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retetem fényét nem tudja kioltani a halál. Akit szerettem, halálában is
az enyém marad. Szerető emlékezetemben és a föltámadás fényében
ragyog ...

így gondolkoznak, így éreznek a szeretet megszállottai. Igy beszél
Pál apostol is a mai szeritleckében. Számomra az élet Krisztus, a halál
pedig nyereség. Aki egyszer Krisztus arcába nézett, akit megigézett sze
retet, akiben fává tölgyesedett a remény, az nem ismeri az elszakadás
félelmét. Bátran szembenéz a feléje hulló kőzáporral, börtönnel, bilin
csekkel, vértanúsággal. Miért féltené testi életét, mikor fátyolként ta
karja el a gyönyörű Krisztus-arc látomását? Miért félne a haláltól, hi
szen ez ajándékozhatja meg a Krisztus látás boldogságával? Csak egy
valami köti a földi élethez. A termékeny rnunka, amely által másokkal
is megízlelteti, mily édes az Úr. Ezért érzi adósnak magát szinte rnin
den embernek. Életének egyetlen értelme van: Krisztust hirdetni, Krisz
tust adni a sötétben botorkáló világnak. Égő szívvel felragyogtatni
megváltó szeretetét. Pál apostol nem fél a haláltól, de attól igen, hogy
az emberek nem részesülnek Krisztus kimeríthetetlen gazdagságában és
mindent felülmúló szeretetében. El kell oszlatni a sötétséget, Krisztus
szépségébe kell öltöztetni az embert, elő kell készíteni a Vőlegény érke
zésére! "A kereszténynek nagyon széppé kell alakítania a világot, hogy
legyen valami szép valósága, amit eldobhat Isten szeretete miatt ...
Szeretek arra gondolni, hogya kereszténynek azért kell igen széppé
alakítania a Világot, teljes szívvel-lélekkel kell kiteljesítenie, mert a
világban valami nagy Mű érik, amely - ha majd a halál megtisztítja 
kell, hogya Pléromába (az új ég és új föld teljességébe) testesüljön."
(T~ilhard)

Ezen a nagy művön dolgozott Pál apostol és ezt folytatja az apostoli
egyház. Igaz, olykor belegabalyodik részletkérdésekbe, mellékutcákban
botorkál, de a Szentlélek mindig gondoskodik, hogy visszataláljon a
Krisztus-láttatás főutcájába. - Jerome Weidmann amerikai író érde
kes beszámolójában mondja cl a nagy tudóssal Albert Einsteinnel tör
tént találkozását. Egy gazdag amerikai estélyt rendezett házában, ahol
klasszikus zeneművekkel szórakoztatta a vendégeket egy vonósnégyes.
Mivel Weidmannak nem volt semmi zenei hallása, érdektelenül hall
gatta a muzsikát. Mikor a zeneszám véget ért, a vendégek megtapsol
ták. Az író is ezt tette pusztán illemből. A jobb oldalán ülő Einstein
hozzáhajolt és megkérdezte: szereti ön Bachot? Mit válaszoljon? Csak
nem fog hazudni! Nyíltan megmondotta: nem ismerem Bachot, semmit
sem értek a muzsikához. Akkor jöjjön velem és kivezette az írót a sza
Ionból. Mivel ismerős volt a házban, olyan szobába nyitott be, ahol ket
tesben lehettek. Mondja Uram, mióta áll ön hadilábon a muzsikával?
Egész életemben. Dehát nincs semmiféle zene, amit élvezettel hallgat
na? De igen! Ha a zenét ének is kíséri, akkor követni tudom. Einstein



mosolygott és bólintott. A sarokba ment, elővett néhány hanglemezt és
föltette a lemezjátszóra. Utána megkérte az írót, próbáljon valamit el
énekelni a hallott zenéből. Igy kísérletezett vagy tíz lemezzel, miköz
ben Einstein pipájával ütötte a taktust. Pompás, dicsérte meg az írót
és szinte sugárzott arca a siker örömétől. Mikor a tizedik éneket is el
ismételte, így szólt az íróhoz: rendben van fiatalember, most már meg
érett Bach muzsikájára. Menjünk vissza a szalonba! E rövid tanfolyam
után mindjárt másként hallgatta a muzsikát és szívből tapsolt a végén.
Ekkor hozzájuk lépett a háziasszony és mosolygós szemrehányással
mondta: igen sajnálom professzor úr, hogya legszebb darabokat elsza
lasztotta. Oh, én nem sajnálom, mivel mi ketten azzal foglalkoztunk,
ami a legértékesebb a világon. Mi lenne az, kérdezte csodálkozva az
asszony? Einstein az író vállára tette a kezét és ezt válaszolta: ajtót
nyitottunk a szépség birodalmába ...

Ez valóban szép és nemes törekvés! De Pál apostol és nyomában az
egyház ennél is szebb feladatra vállalkozik: Megnyitni az emberek előtt
a Krisztussal való találkozás kapuját. Olyan útra vezetni őket, amit
az evangélium mutat az emberiségnek. Nem szabad engednünk, hogy
a közöny, a feledés pora, a sok hamisító eltakarja a fönséges Krisztus
arcot! A földi élet akkor és azoknak lesz nyereség, akik részesülnek a
nagy találkozásban.

Ha ez velünk megtörtént vagy megtörténik, mások előtt is meg kell
bizonyítanunk. Ezt a mindenkori keresztény hivatást énekelte meg kől
tőnk a sürgönypóznánkról szóló versében.

AlI, egyenesen, egymagán
Az acélember a hegy homlokán.

Széttárva karcsú, hosszú karjai,
A kábelek kígyóit tartani.

Nem görnyedez és nem erőlködik:
Ali és feszül és hordja terheit.

Tudom, a mi törvényünk állani:
Mi vagyunk a Vezeték várai.

Nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek
De rajtunk megyen át az Üzenet.

Az ismeretlen Igét hordja vállunk.
Bennünket ideállítottak. Allunk.

(Sík Sándor: Az acélernber)
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MINDENKI LEVELE

A Szentírás vasárnapjára
z'I'irn 3,15-17

Gyakran megtörténik, hogy az utcán járva megpillantjuk postásunkat.
Ilyenkor megkérdezzük: hozott a címemre valamit? N em egyszer elő
fordul, hogy gyászjelentést vagy egyébb rossz hírű levelet ad a kezünk
be. Mégis várjuk a leveleket, mert a legtöbbet szerető kéz címezi szá
munkra. Akinek levelet írnak, azt még nem felejtették el, azzal tö
rődnek ...

A mai vasárnap olyan levélre hívja fel figyelmünket az egyház, amit
Isten küld mindnyájunknak, fölékesítve a szeretet bélyegével. Ez a levél
egyházunk szent könyve, a biblia, a Szentírás. Mint jószívű postás
szűntelen felénk nyújtja, sokszor föl is olvassa, mert ismeri szükségün
ket, levélre váró szívünket. Napjainkban gyakran hall az ember olyas
mit, hogy hallgat az Isten. Még a hivők is kifogásolják némaságát.
Hűtlen fiai pedig gúnyolódva emlegetik: ha van Isten, miért nem kiált
hallhatóan fülünkbe, miért nem nyilvánítja látványos módon hatalmát
és szeretetét? Sokszor jómagunk is csatlakozunk ehhez a panaszhoz és
kifogásoljuk Isten kínos hallgatását. Miért rejtőzik el, miért vonul vissza,
miért nem harsogja túl a bűnös világ lármáját? Miért nem lépked lát
hatóan a történelem hullámain és az égi partokról miért nem küldi
felénk betűkre gyúrt üzenetét? Mi tagadás, hivők és hitetlenek egyaránt
észreveszik Isten hallgatását. Am éppen az a megdöbbentő, hogy ami
lyen hamar észrevesszük Isten hallgatását, olyan nehezen akarjuk meg
hallani hozzánk szólását. Vajon mi a magyarázata ennek? Talán első
sorban az, hogya világ lármájához szokott fülünk nehezen hallja meg
a másként szóló Istent. Nem, nem hallgat az Isten, csak másként szól,
másként üzen, rnint ahogy mi azt várjuk. A világ lármás üzenete helyett
a csend postására bízza üzenetét. Nem kiabál, csak bedobja szívünk
postaládájába csendes levelét. Itt van, olvassátok! Még ki sem nyitja,
mert tiszteli szabadságunkat. Nem, nem hallgat tehát az Isten és erről
tanúskodik többek között az a 72 levél, amely a Szentírásban érkezett
és érkezik mindnyájunk címére.

Kérdezhetné valaki: miről szól, rnilyen híreket közöl velünk a Szent
írás? A válasz igen egyszerű. Amint említettem, az emberektől érkező
levelek igen különfélék. Szerelmes levelek, szülői intelmek, hálálkodó,
panaszkodó, gyászhírt hozó levelek érkeznek címünkre. Olykor névtelen,
haragos, gyűlölködő, rosszindulatú leveleket kapunk. Isten levele, a
Szentírás minden sorát a szeretet sugallta. Az atyai gondoskodás árad
belőle, hogy mi is oda jussunk, ahonnan Isten levele érkezik. A Szent-
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írásnak Isten a főszerzője, ő a feladója, a mennyország irányítószáma
díszíti. Megmondja, hogyan élhetünk Istennek tetsző életet, miképpen
lehetünk a szentek polgártársai.

Mindenki tudja, hogy az udvariasság szabálya szerint, a címünkre
érkezett levélre válaszolni illik. Ebben Isten levele sem kivétel. A kér
dés csak az, hogyan válaszoljunk? Jól tudjuk, hogy kedves szüleink és
elsősorban édesanyánk már egész pici korunkban megtanított beszélni
és a beszédet megérteni. Sokszor és sokáig szólt hozzánk úgy, hogy jó
magunk nem tudtunk válaszolni. Csak amikor elsajátítottuk anyanyel
vünket, akkor tudtuk mi is kifejezni érzéseinket és gondolatainkat. Isten
is azért szól hozzánk, lelkiismeretünkben, a Szentírásban, hogy közölje
velünk gondolatait és szeretetét. A kisgyermek szüleit utánozva tanul
meg beszélni, a keresztény pedig Isten szavát olvasva és hallgatva tanul
meg válaszolni. A Szentírásban Isten szava emberi szóvá alázódik, hogy
mi is elsajátítsuk és segítségével Istenhez fordulhassunk. Igaz, a Szent
írás nyelve egy meghatározott földrajzi helyhez és a történelem Krisztus
előtti évezredéhez kötődik. Mondanivalója azonban áttöri a nyelvi bur
kot és minden nemzedék számára könnyen lefordítható. A Szentírásnak
ezt a sajátosságát valaki igen szellemesen így szcrnlélteti :

"Van egy kastély 72 szobával. Ha szemügyre vesszük, azonnal észre
vesszük, hogy nem modern építmény. Ez a kastély sok évszázados. Már
az első tíz szoba után bizonyosak vagyunk benne, hogy nem egyetlen
építőmester alkotta, sok művész dolgozott rajta és mindegyik hátra
hagyta a maga sajátosságát. Ez a kastélya Szentírás, a 72 szoba az ó- és
újszövetség 72 könyve. Ezt soha sem lehet kiolvasni. Olyan, mint a gyű
rű, amelynek mindenütt eleje van és sehol a vége ..." (Piontek püspök)

Ebből is nyilvánvaló, a Szentírást nem úgy kell olvasnunk, mint
más könyvet. Aki regényt vesz kezébe, szórakozni akar. Aki verseket
olvas esztétikai élvezetben részesülhet. A tudományos könyvek ismere
teink határait tágítják. A Szentírás igazi célja: szentté tenni olvasóit.
Mit ér a kottákban lejegyzett zenemű, ha nincs senki, aki elénekelné
vagy hangszerével lejátszaná? Az evangélium, az Isten levele nem akar
a könyvek sárguló lapjain maradni. Meg kell szólaltatnunk szerinte
formált keresztény életünkkel. Egy burmai katonatiszt beszélte el. Az én
szülőfalumban nincsenek keresztények. Két éve katonáskodom és a ka
szárnyában együtt voltam két olyan társsal, akik reggel és este együtt
olvastak valamit egy könyvből. Amint megtudtam, az újszövetségi Szent
írás volt. Érdeklődésemetaz keltette föl leginkább, hogy ez a két katona
másként viselkedett, mint a többiek. Különb emberek voltak. És ezt
a különbséget, ezt a másként viselkedést abibliából tanulták. Ez indí
tott engem is arra, hogy csatlakozzam hozzájuk és keresztény legyek.

Az emberek előszeretettel olvassák és forgat ják az úgynevezett képes
bibliákat, A betűkben leírt események színes illusztrációi megragadják
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a képzeletet. Minden kereszténynek valami ehhez hasonló képes bíbliá
vá kellene változnia. Életünkkel, viselkedésünkkel, szeretetünkkel bizo
nyítani, hogy válaszolunk Isten levelére.

AZ EGYETÉRTŰLELKÜLETRŰL

26. évközi vasárnap
Fil 2, I - I I

A gondolkozó ember önmagában és a környező világban könnyen föl
fedezhet egy érdekes jelenséget. Nevezetesen azt, hogy az életet előbbre
vivő erők, mint ellentétpárok jelentkeznek. Itt van például a bonyoló
dás, az összetettebb egységre való törekvés, ami a lét, az élet gazdagodá
sát eredményezi. Ennek kíséretében, mint sötét árnyék jelenik meg a
széthúzás, a széthullás jelensége. Nem véletlen tehát, hogy az új ég és
új föld várományosait, a keresztényeket arra biztatja Pál apostol, hogy
legyenek szövetségesei az egyetértő lelkületnek.

Ez a feladat talán soha sem állt elénk annyira tettre sürgetően, mint
napjainkban. Egyre inkább tért hódító igazság, hogy "a nemzetek korá
nak vége. Ha nem akarunk meggebedni, le_ kell rázn unk magunkról
a régi előítéleteket és hozzá kell látnunk a Föld megszervezéséhez ...
Az Élet most már csak akkor juthat előre bolygónkon, ha szétfeszíti
azokat a válaszfalakat, amelyek még mindig cellákra szigetelik az emberi
tevékenységet." (Teilhard) Am, ha el is fogadjuk az egyesülés parancsát
és programunkba foglaljuk, az eszközök megválasztásában nagyok a vé
leménykülönbségek. Közismert tény, hogy az emberiség történelme során
egészen napjainkig az erőszak játszotta a főszerepet az állami, politikai,
gazdasági vagy ideológiai egység létrehozásában. Azt sem tagadhatjuk,
hogy a különböző vallások, köztük a kereszténység is, nemegyszer folya
modtak az erőszak fegyveréhez. Még ma is megtörténik egyes országok
ban, így például a mohamedán világban, hogy szigorú büntetés sújtja
a keresztény hitre térő embereket. Egy szóval az ember ma sem szűnt
meg az eszmékre puskákkal lövöldözni.

Bármennyire is különösnek hangzik, hiszen teljesen hiányzik a poli
tikusok szótárából, az emberiség egységét semmi más meg nem teremt
heti, csak a szeretet. A tanítás, a hit elválaszthat egymástól, de a szere
tet mindenkit egyesíthet. Akik nem így gondolkoznak, azok előbb
utóbb ernberellenes magatartást tanúsítanak. Úgy tesznek, mint Hitler,
aki börtönbe és koncentrációs táborba záratta balga ideológiájának el
lenségeit. Természetesen el kell ismernünk, hogy könnyebb dolog erő-
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szakkal, megfélemlítéssel egyesíteni az embereket, mint szeretettel. Ezért
délibáb még az evangéliumi elképzelés, a szeretetből fakadó egyesülés
és véres valóság az erőszak. Büszkék lehetünk, hogya II. vatikáni zsinat
ebben a vonatkozásban is önkritikát gyakorolt és egyházunkat ilyen
lelkiséggel akarja telíteni. Méltán írja egy olasz hitvalló ezzel kapcso
latban a következőket: "Gyermekkorunk egyházánál egy sokkal érettebb
egyház született a zsinaton. Olyan egyház, amelyben otthonos a plura
lizmus, amelyben mindenkit tisztelnek, még azt is, aki nem hisz. Olyan
egyház, amelyben a szeretet és a testvéri szolidaritás hatja át az isten
tiszteletet és a törvényes tisztaságot. Olyan egyház, amelyben nem há
borodnak föl, ha egy testvérünk nem a keresztény demokráciára szavaz
és amelyben minden különösebb kertelés nélkül megmondják egymás
nak a dolgokat." (Carlo Caretto)

További kérdés lenne, hogy miben kell megnyilvánulnia ennek az
egyetértő lelkületnek és honnan merítse erején? Az apostol erre egy
értelmű válaszként jézus példájára utal. Ö mutatta meg, hogy az emberi
élet kiteljesedése a másokért létezésben valósul meg. jézus az Istennel
való egyenlőséget nem tekintette olyan dolognak, amihez feltétlen ra
gaszkodjék. Szolgai alakot felvéve kiüresítette önmagát és hasonló lett
az emberekhez. Így írja ezt Pál apostol a szentlecke második részét al
kotó Krisztus-hirnnuszban. Tagadhatatlan, hogy ez a másokhoz lehajló,
másokért élő lelkiség sok követőre talált. Gondoljunk csak Albert
Schweizerre, aki elhagyta kényelmes állását, lelkipásztori szolgálatát, le
mondott zenei karrierjéről, idős fejjel orvosnak tanul és elmegy Afriká
ba, gyógyítani a bennszülötteket. Megemlíthetjük kalkuttai Teréz anya
nevét, aki elhagyja a kényelmes kolostort, hogya legszegényebb, leg
nyomorultabb emberekben szolgálja jézust. Néhány évvel ezelőtt Legér
bíboros lemondott tisztéről és elment Kamerunba, hogy egy lepratelepen
szolgálja jézust az emberekben. Ök és sokan mások jézus példájára ki
üresítették magukat, lehajoltak az elesettekhez, hogy fölemeljék őket.
Szolgálni akartak és nem uralkodni, szeretni és nem parancsolni.

Sajnos, napjainkban az emberiség vezetői között nem ..ragadós" ez
a példa. Még mindig bíznak az erőszakban, a fegyverekben, ezekben a
drága ócskavasakban. Dehát kérdezem én, mit ér a félelemből született
egység, amelyet például egy géprabló valósít meg puskája erejével? Min
denki hallgat, mindenki engedelmeskedik, mert fél. Sőt, akik megfélem
lítéssel dolgoznak, azok jómaguk is félnek és rettegnek. Csak jézusnak
és igaz követőinek nincs félnivalójuk. Hiszen jézus az utolsó helyet fog
lalta el a földön: a jászolt és a keresztet. Innen nem lehet leesni, csak
fölemelkedni. Mert a jászol és a kereszt a győzhetetlen szeretet földjébe
kapaszkodik. Olyan gyökerei vannak, amelyek egyedül képesek átölelni
a világot.

Lám, türelmesen meghallgattátok, amit Pál apostol intelmei nyomán



mondottam. A végén még azt is mondjátok: Isten fizesse meg! Én azon
ban most azt mondom: ne az Isten, hanem ti fizessetek! Hogy mivel?
N em azzal, hogy többet dobtok a perselybe! Hanem magatokba néztek
és fölteszitek a kérdést: vajon én hogyan állok a testvéri szeretettel?
Nem zsarnokoskodom-e otthon, munkahelyemen, barátaim és ellensé
geim között? Próbálkozom-e azzal, hogy Krisztus példája szerint rendez
zem be az életemet? Igaz, alapállásunkat, életünk irányítását nem köny
nyű megváltoztatnunk. De törekedni rá, a fölismert igazság útján el
indulni keresztény kötelességünk.

ISTEN BÉKÉJE

27. évközi vasárnap
Fil 4,6-9

Vajon van-e nagyobb kincse az embernek a szívbeli békességnél?
Aligha! Vajon nem Paradicsomkert annak az élete, belső világa, ame
lyen nem nyílik ajtó a félelem és aggódás előtt? Vajon érhet-e valakit
nagyobb siker, mint nyugalmat találni Jézus Krisztusban? Aligha! Ép
pen ezért érdemes figyelnünk Pál apostol tanítására, amelyben utat
mutat mindnyájunknak ebbe a Paradicsomba.

Napjainkban sokat és sokféleképpen beszélnek a békéről, a félelem
meates életről. A sok szóbeszéd ellenére meglehetősen véres a mai
emberiség keze és ábrázata. Hiába birtokoljuk a civilizáció sokat em
legetett vívmányait, hiába terít elénk dús asztalt az úgynevezett szóra
koztató ipar, életünkben nincs biztos tető a béke fölött. Aggodalmak
és félelmek ólálkodnak közöttünk, báránybőrbe bújt farkasok rémítik
életünket. A béke üres szólam, tetszetős jelmez csupán, mögötte a ha
talom, az erőszak, az érdekek ordasai rejtőzködnek. Olyan szép, olyan
értelmes dolog a béke, hogy mindenki ebbe öltözteti szándékait. Vajon
a Pál apostol által hirdetett evangélium milyen békét ígér nekünk és
milyen utat mutat feléje? íme a válasz: csak akkor szabadulunk meg
a nyugtalanságtól és akkor nyerjük el a békét, ha életünket Isten felé
irányítj uk és a lelkiismerettel összhangban álló, igaz életet élünk.

A történetírókban mindig megvolt a hajlandóság, hogy sajátosságuk
alapján nevezzék el a különféle korszakokat. Ilyen alapon beszélnek a
középkor alkonyáról, a felvilágosodás századáról, az ipari forradalomról,
a tudományára oly büszke újkorról. Mivel a mi századunkban annyi
minden történt, nehéz egyetlen jelzővel jellemeznünk. Egyesek az atom
kor hajnalának, az űrhajózás századának nevezik. Akik szellemi arcába
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néznek, az ateizmus vonásait tartják jellemzőnek. Olyan megdöbbentő,
de milliók dicsekszenek azzal, hogy számukra meghalt az Isten. Mon
dogatják is a dühös gyászbeszédeket. El kell ismernünk, hogy Isten
tagadása, az ellene történő lázadás is bátorság jele. Am abban nem
kételkedhetünk, hogy ebből semmi jó sem hárul az emberiségre. Sőt,
meg merem kockáztatni azt az állítást, hogya közös Atya megtagadása,
az emberi testvériséget is megbontja és a békétlenség magvait hinti el
a lelkekben. Isten elismerése, törvényeinek tisztelete ugyanis annyira lé
nyeges tartozéka életünknek, hogy hiánya komoly sérüléseket eredmé
nyez. Az embernek Isten első számú partnere, a hozzá fűződő kapcsolat
nélkül nem teljes ember az ember. Sajnos, az emberiség történelme az
utóbbi évszázadban úgy alakult, hogy meggyengült benne a vallásos
érzék és ezáltal rnintegy istenképrelenné vált. Vajon lehet-e igazán bol
dog az az ember, aki nem tud életet gazdagító kapcsolatot létesíteni
embertársaival! Aligha! Ugyanígy vagyunk Istennel is. Minden elmagá
nyosodás a Tőle való elszakadásban gyökeredzik.

Kérdezhetné valaki: mi köze mindennek a békéhez? Hát csak annyi,
hogy közös Atyánk és házirendjének elfogadása nélkül megbillen mind
az egyén, mind a közösség lelki egyensúlya. Lehet háborúzni Isten nél
kül, de nem lehet békét teremteni nélküle. Egy nagyapa figyeli játszó
fiúunokáit. Mit játszotok, kérdezi tőlük? Háborúsdít, válaszolják a
gyerekek. Nem, nem szép játék ez, mondja fejcsóválva a nagyapa.
A háború rossz dolog. Rengeteg ember meghal, megsebesül és egész
életére megrokkan. Városok válnak romhalmazzá, özvegyek, árvák si
ratják szeretteiket. Ne játszatok tehát háborút, hanem inkább békét. Er
re a két kisfiú összedugja buksi fejét és tanácskozni kezdenek. Végül
nagyapjuk elé állnak egy megdöbbentő kérdéssel: nagyapa, hogyan kell
játszani a békét?

Azt hiszem, igen tanulságos történet. Már a gyerekek is tudják, hogy
kell háborúzni. Olvassák a könyvekben, látják a moziban és a tévé kép
ernyőjén. Nem is úgy, mint egy múltbeli eseményt, hanem napjaink
tragédiáját. Tudjuk tehát hogyan kell háborúzni, de azt már kevésbé,
miképpen teremthetnénk békét. Nem, az emberek eddig nem tudtak
békét adni. Csak Jézus mondotta: békét adok nektek, az én békémet
adom nektek ... Am ennek ellenére még sincs béke a földön. Vajon
miért? Mert az emberek nem hajlandók elfogadni Krisztus békéjét.
Azokat az alapelveket és főleg a szeretet egyetemes törvényét, amelyek
egyedül biztosíthatják a békét. Csak a "békét játszó" ember méltó a
keresztény névre. Mert a mi Istenünk nem a háború, hanem a béke
Istene. Ezért, aki a békéért akar dolgozni, nem kell távoli városokba,
békekonferenciákra utaznia. Először a szívében kell békét, összhangot
teremtenie. Hallgatni Isten szavára, lelkiismeretünkre. Békét kell terem
teni a családokban, a szomszédok, a másként gondoikozók közöte. Sokat



emlegetik, hogy egy bolygón élünk és nincs más megoldás, mint meg
teremteni a békés együttélés alapelveit. Vajon, hogy szól ez az alapelv?
Valahogy így: nem azért élünk egy bolygón, hogy együtt gyűlöljünk,
hanem hogy együtt szeressünk. És ebben az irányban nekünk kell meg
tennünk a kezdeményező lépést. Vajon mit kíván ez tőlünk, kereszté
nyektől? Jézus mondja: minden hatalom nekem adatott mennyben és
a földön. Vajon nem onnan származik-e minden békétlenség, hogy el
orozzuk tőle ezt a hatalmat? Elorozzuk és visszaélünk vele. Rajta tehát,
adjuk vissza Jézusnak a hatalmat és béke lesz közöttünk! Nem kell
félnünk az atombombától sem, ha Jézusnak ajándékozzuk. Biztosan
nem dobja a fejünkre.

Befejezésül hadd idézzem XXIII. János pápa békéről szóló körlevelét.
"Béke a földön, amit minden ember minden időben annyira óhaj
tott, csak akkor valósul meg, ha lelkiismeretesen figyelembe vesszük
az isteni rend törvényeit. Ezek a törvények mutatják meg, milyen le
gyen az emberek egymás közti kapcsolata és az államok, a népközössé
gek rnilyen magatartást tanúsítsanak." Csak így lesz az emberiségé
a Jézus által felkínált igazi béke.

SZENT KÖZÖMBÖSSÉG

28. évközi vasárnap
Fil 4,12-14; 19-20

Különösen az ínséges, háborús években sokan megtapasztalták, rni
lyen öröm csomagot kapni. Harctéren, fogságban, internáló táborban
és napjainkban is a szülői háztól távol élők számára egy-egy csomag
ünneppé változtatja hétköznapunkat. Nem is annyira a csomag tartal
mának örülünk, hanem annak a szeretetnek, ami küldte. Erre kell gon
dolnunk a mai szentlecke hallgatása, olvasása közben. Pál apostol
Rómában raboskodik és kedves hívei Filippiből egyházközségük vezető
jével gazdag ajándékot küldenek. Pál apostol megköszöni és közben el
árulja azt a lelkületét, amelyre nekünk is törekednünk kellene.

Közismert jelenség, hogya bírvágy alapvető emberi tulajdonságaink
közé tartozik. Mint minden ösztönös hajlamnak, ennek is megvan po
zitív jelentősége. A bibliai történet szerint Isten az embernek aján
dékozta a földet és annak minden termését. Igazán gazdag nászaján
dék ez! A baj csak ott és akkor kezdődik, ha a birtoklás, a gazdagodás
vágya áttöri az igazságosság, a szeretet korlátait és megsérti mások
érdekeit. Márpedig "a föld nincs berendezve arra, hogy milliomosok
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legyünk". (Prohászka) Az anyagi javak hajszolása nem egyszer az egész
séget is veszélyezteti. Sokakat az a helytelen felfogás vezérel, miszerint
"ha van valamid - vagy valaki". Ez a felfogás azt a tévhitet táplálja,
hogy az ember értékét 3 külső gazdagság adja meg. Pedig az embert
nem az teszi igazán gazdaggá, ami a zsebében van, hanem ami a fejé
ben és a szívében. Az evangéliumban ajánlott szegénység emberi mél
tóságunkat védelmezi. Ne legyünk rabjai a pénznek, őrizzük meg lelki
szabadságunkat. Senki sem kételkedik abban, hogy a földi életben
szükségünk van anyagi javakra, mindennapi kenyérre. Am az igazi lelki
szabadság feltétele, hogy közömbösek legyünk velük szemben. Ezt a
magatartást fogalmazza meg Pál apostol, midőn azt írja híveinek: tudok
nélkülözni, de tudok bővelkedni is ... Ha van szép házam, bútorom,
jó állásom, örülök neki. De nem esem kétségbe, ha ezen a vonalon vesz
teség érne. Aki fogságban volt, mint jómagam is, az nagyon jól tudja,
milyen kevés elég egy embernek. A vászonzacskóban elfért minden
holmink. Nem eszményi állapot ez, de az igen, hogy ne essünk kétségbe
miatta.

Martin Bubernek van egy tanulságos története erről a lelkületről.
Maggid rabbit fölkeresi két tanítványa és elmondják neki: egyik böl
csünktől olyasmit olvastunk, amit sehogyse tudunk megérteni. Sze
rinte az embernek épp olyan hittel és szeretettel kell fogadnia Istentől
a jót, mint a rosszat. Mondd rabbi, hogyan kell ezt értelmeznünk?
Maggid így válaszolt: menjetek a tanterembe és ott találjátok Sussját,
aki éppen pipázik. Öt kérdezzétek I A két tanítvány elment és előadta
kérdését. Mikor Sussja ezt meghallgatta, letette a pipáját és jóízűt ne
vetett. Ezzel a kérdéssel ne hozzám jöjjetek, mert engem soha semmi
rossz nem ért életemben I Igy hangzott válasza a két tanítvány nem kis
csodálkozására. Hiszen ők is tudták, hogy Sussja mennyit betegeskedik
és nyomorék gyermekkora óta. Ö azonban ezt nem tartotta rossznak.
Hát ez a szent és mondhatnók, boldogító közömbösség. Természetesen
nem elég meghajolnunk az apostol tanítása és példája előtt, hanem keb
lünkbe nyúlva, meg kell vizsgálnunk saját magatartásunkat. Tegyünk
föl magunknak néhány kérdést ezzel kapcsolatban és próbáljunk vála
szolni rájuk! Milyen szempontok vezetnek a munkaidő utáni munka
vállalásokban ? Szükséges-e okvetlenül az így szerzett pénz? N em fosz
tom-e meg a több pénz kedvéért jelenlétemtől a családomat? Hiszen
nemcsak pénzre van szüksége feleségemnek és gyermekeimnek, hanem
velük foglalkozó szeretetemre. Nem teszek-e a pénz kedvéért olyasmit,
amit egyébként nem tennék? Törődöm-e azzal, hogy gyermekeimnek
lelki javakat nyújtsak és vallásos hitüket gazdagítsam? Ha autóm van,
segítek-e vele azokon, akiknek nincsen? A szegényebb szomszéd vagy
ismerős gyermekeit elvittem-e kocsikázni? Vajon félretett pénzemmel
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segítek-e a rászorulókon? Ilyen és hasonló kérdésekre adott válaszokon
lemérhetjük a szegénységhez és gazdagsághoz való viszonyunkat.

Igaz, hogy ennek a nemes lelkületnek kialakítása csak úgy lehetsé
ges, ha van valaki az életünkben, aki ebbe az irányba fordítja törekvé
seinket. Pál apostol nem tagadja, nyíltan bevallja, hogy ennek a lelkü
letnek kialakítása benne is az isteni kegyelem műve. A jézus felé for
duló élet velejárója. Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad, írja.
Ez a valaki nem más, mint jézus és az ő mindent felülmúló szeretete.
A hitből élő ember számára olyan nagy élték az Istenhez fűző kapcsolat,
amely mellett rninden más eltörpül. Aki a hit szemével nézi az életet,
az mindent másként lát és értékel, mint a csupán józan ész alapján álló
ember. Hitéből tanulja meg, hogy jézus életében is más volt a látszat
és más a mögötte rejtező valóság. "Amikor legközelebb volt mennyei
diadalához, akkor látszott a legtávolabb tőle. Mikor a legközelebb volt
hozzá, hogy égi királyságát átvegye s hatalmat gyakoroljon az égben
és a földön - holtan feküdt egy sziklaüregben. Bízunk ezért Benned, ó
jézus, hogy gondviselésed hasonlóképpen akar cselekedni velünk. Tégy
bennünket bizonyossá, ó Urunk, hogy mennél nagyobb a szomorúságunk,
Hozzád annál közelebb vagyunk. Mennél jobban bántanak az emberek,
Te annál jobban becsülsz. Mennél jobban gúnyolnak az emberek, Te
annál jobban akarsz fölmagasztalni. Mennél jobban elfelejtenek, Te
annál jobban emlékezetedben tartasz. Mennél jobban elhagynak, Te an
nál jobban akarsz magadhoz vonzani." (Newman).

HIT, REMÉNY, SZERETET

29. évközi vasárnap
rTessz I, I-5

Meglátogatok valakit és büszkén rnutogatja viragos kertjét. Közben
felhívja figyelmemet néhány ritka növényre, amit különösen értékel.
Megtekintem egy barátom könyvtárát. Figyelmeztet néhány olyan kö
tetre, amelyek a könyvtár koronáját alkotják. A rádióban interjút hall
gatok egy híres emberrel, aki kedvenc lemezeiről, zeneszámairól nyilat
kozik. Minden emberre jellemző, mit vagy kit tart a legkedvesebbnek.
Ha ilyen szempontból vizsgáljuk a keresztény ember életét és föltesszük
a kérdést: mi a keresztény élet dísze, legszebb ékessége, a mai szent
leckében rátalálunk a válaszra. Kedves híveit három erényért dicséri
meg Pál apostol és ez a három: a hit, a remény és a szerétet. Egy hason-



lattal élve, a keresztény élet olyan, mint egy dús lombú gyümölcsfa.
Gyökere a hit, törzse, lombozata a szeretet és gyümölcse a remény.

Nemegyszer találkozhatunk olyan emberekkel, akik nem járnak szent
misére, sohasem imádkoznak, de azért kijelentik: hiszek az Istenben.
Kell lennie valakinek, aki a világot kigondolta és létrehozta. Kétség
telen, ez is hit, de halott hit, mert cselekedet nélküli. Az igazi hit
ugyanis "nem a Hiszekegy felmondása, nem bizonyos dogmák elfoga
dása és bizonyos szertartások elvégzése. A hit élő, személyes kapcsolat
Valakivel, akitől sokat várok és akit sohasem tudok c1éggé meg
ismerni és fölfedezni." (Louis Evely). Az úgynevezett elméleti hitnek
nincs semmi köze az élethez és annak alakításához. A hit csak akkor
igazi, ha döntően befolyásolja magatartásunkat.

A néhai Kennedy elnök édesanyja nyolcvanéves korában megírta
emlékiratait. Ez a címe a könyvnek: Mindennek megvan a maga órája.
Ebben elmondja életének szép és fájó emlékeit. Kilenc gyermeke közül
a legidősebb fia, mint felderítő repülő életét vesztette a háborúban.
Leánya repülőgép-szerencsétlenségáldozata lett. John fiát, az Egyesült
Allamok elnökét meggyilkolták. Ugyanez történt Robert fiával is. Rose
mary nevű leánya testi és szellemi fogyatékosságban szenved. A könyv
végén arra a kérdésre válaszol, hogy boldognak mondhatja-e az életét?
O erre igennel válaszol. Rádöbbentem, írja, hogy az ember életében mi
a legfontosabb. Ha az Isten elém tenné különféle ajándékait: a gazdag
ságot, egészséget, okosságot és a hitet, de ezek közül csak egyet választ
hatnék, hát én a hitet választanám. Mert ez az egyetlen, ami az életben
minden veszteségben erőt kölcsönöz az embernek. Számomra a hit Isten
létének eleven tudata, nem valami távoli, tőlem idegen valóság, hanem
lelki megtapasztalás. Számomra Isten létezése olyan bizonyos, mint
a sajátom.

A sok hamis istenkép közül kiemelkedik a keresztény ember Istene,
akit János apostol egyszerűen a Szerétetnek nevez. Ebből következik,
hogy Istenbe vetett hitünknek ki kell teljesednie a szeretet lornboza
tában. Ez az igazi szeretet pedig arról ismerhető meg, hogy áldozatos.
"Szeretet az ég iránt az egyedüli út az égbe. Hogy látunk, ez nem visz
előbbre bennünket. Különben hogyan átalkodhatott meg Júdás kapzsi
ságában Krisztus valóságos jelenlétekor. A gondolkodás sem tud min
ket Isten hatalma alá vetni... Értsük meg, hogy semmi más, mint
Isten szeretete tesz minket Benne hivőkké vagy Neki engedelmesekké."
(Newman) Ez a hit és szeretet akkor nyilatkozik meg meggyőző erővel,
amikor az áldozat a lemondás útjára vezet. Egy New York-i kórház
várószobájában, falra függesztett bronztáblán olvashatók a következő
gondolatok:

"Uram, én erőért könyörögtem Hozzád, hogy eredményesen dolgoz
hassak.

Ip



Te azonban gyöngévé tettél, hogy engedelmességet tanuljak.
Egészséget kértem Tőled, hogy nagy dolgokat csinálhassak.
Te betegséget adtál, mert ez értékesebb.
Én gazdagságot kértem, hogy boldog lehessek.
Te szegénnyé tettél, hogy bölcs lehessek.
Hatalmat akartam, hogy megvédelmezzem magamat ellenségeimtől.
Gyengeséget kaptam, hogy Utánad sóhajtozzam.
Barátságért esdekeltem, hogy ne kelljen egyedül élnem.
Te olyan szívet adtál, amellyel mindenkit szerethetek.
Semmit sem kaptam abból, amit kértem, mindent megkaptam, amit

reméltem.
Szinte akaratom ellenére meghallgattál, teljesítetted elmondatlan ké-

réseimet.
Igy lettem megajándékozott ember.
Hála érte, Uram!"
A hit gyökerével Istenbe kapaszkodó élet szeretetből szőtt lombjai

között csodálatos gyümölcsök teremnek és ez a remény. Tagadhatatlan,
minden ember a reményből él. A beteg a gyógyulásban, a szegény a gaz
dagságban, a rab a szabadulásban, a boldogtalan a boldogságban re
ménykedik. És a keresztény miben reménykedik? Jézus Krisztusban és
az ő ígéreteiben. Bízunk abban, hogy életünk földi ősze örök életünk
tavaszába fordul. Bízunk abban, hogy Jézus, mint a bűnösök barátja
kezébe veszi a bánat hamvába öltözött szívünket. Bízunk abban, hogy
[, hit gyökereiből a végleges élet boldogságába növekszünk.

MEGDICSÉRT HIVEK

30. évközi vasárnap
t Tessz 1,50-10

ú gy gondolom, a lelkipásztornak nem lehet nagyobb öröme, mint
híveivel dicsekedni. Aki virágot ültet, kertet gondoz, szívesen gyönyör
ködik a virágok hálálkodó szépségében és illatában. Aki tudományos,
kutatómunkáe végez, a fölfedezésben leli örömét. Isten igéjének hir
detője pedig akkor örvendezik, ha vetése szárba szökken és dús termést
ígér. Mi tagadás, ritka öröm ez a lelkipásztor számára. Éppen ezért egy
kicsit irigykedve olvasom Pál apostol levelét, amelyben híveivel di
csekszik.

Ebben a dicséretben fölsorolja azokat a jelenségeket, amelyek a rnin
denkori keresztény viselkedés jellemzői. Közbeszólhatna most valaki:



felesleges egy régen halott egyházközséget dicsérgetni. Jobban tenné a
lelkipásztor, ha minket dicsérne. Hát éppen ezt akarom tenni. Ezért kér
dővé változtatom Pál apostol kijelentő mondatait és jómagatok döntsé
tek el, méltók vagytok-e erre a dicséretre?

Az első dicséretet azért kapják a hívek, mert a Szentlélek örömével
fogadták az igét. Vajon a mi egyházközségünkben hányan örvendenek
a prédikációban, bibliaórán, hittanoktatásban fölcsendülő igehirdetés
nek? Tudtok-e, akartok-e időt szakítani arra, hogy olykor-olykor kézbe
vegyétek a Szentírást vagy más lelki könyvet és örömöt találtok-e
benne? Igen sokan arra hivatkoznak: ja, kérem, nekem nincs időm
ilyesmire! Rohanó világban élünk, annyi minden lefoglalja az embert.
Nos, ennek hallatára eszembe jut egy tanulságos anekdota.

Egy kínai professzor Berlinbe érkezik és német kollégája kint várja
a pályaudvaron. A kölcsönös üdvözlés után az autóbuszállomás felé
igyekeznek. Éppen indulóban egy autóbusz. Siessünk, biztatja a kínait
a német, hogy még elérjük. Az utolsó pillanatban sikerült is fölkapasz
kodniuk. A német professzor az órájára pillant és megjegyzi: jó, hogy
elértük, ezzel is tíz percet nyertünk. Erre a kínai szelíden megjegyzi:
és mit csinálunk ezzel a tíz perccel ?

Valóban, mennyi tíz percet fecsérelünk el hiábavaló semmiségekre.
Mikor pedig a Szentlélek arra ösztönöz, hogy felfigyeljünk Isten üze
netére, olyan restek vagyunk. Vajon mi az oka ennek? Váci Mihály egy
versben így válaszol:

Az igazság oly egyszerű
mint hegyre vivő lábnyom.
De nem követi senki, mert
behordja a szél, veri a nap
s mert biztosabb a haladás
sárban, homokban - a lapályon.

A második dicséretet azért kapják Pál apostol hívei, mert a többi
hivő példaképei lettek. Olyan keresztényekké, akikben életté vált az
evangélium, akik nem csupán tanítványai Jézusnak, hanem követői is.
Gyakran vádolják a keresztényeket, hogy jóllehet templomba járnak
és imádkoznak, még sem különbek a többieknél. Védelmükre, védel
münkre hadd idézzem egy bölcs író szellemes megjegyzését: "Nem az
a keresztény, aki különb a többi embernél. A keresztény egy új ember.
Ha elesik, ezt elismeri és megbánja. Nem szükségszerűen jobb, de mind
a jóban, mind a rosszban másként viselkedik." (jean Sulivan). Ezzel
az író arra figyelmeztet, milyen különbség van egy megbotló, de bű
neit beismerő és megbánó keresztény és egy önelégült pogány között.
A keresztény nem önmagára, hanem Jézusra irányítja tekintetét, őt te-



kinti élete mértékének. Jézust követi és tudja: "Jobb a helyes úton sán
tikálni, mint biztos léptekkel a révedés útján járni". (Szent Agoston).

Krisztus példájának az adott körülmények közötti megvalósítása teszi
lehetővé, hogy az evangélium terjesztői legyünk. Pál apostol ezért is
megdicséri híveit. Nemegyszer megszégyenítenek minket a különböző
szekták tagjai abban a buzgóságban, amellyel tanaikat terjesztik. A rnúlt
koriban engem is fölkeresett néhány asszony, akik Jehova tanúinak
vallották magukat. Vita helyett csak azt kértem tőlük: mivel jómagam
is Jehova, tehát Isten tanúja vagyok, menjenek inkább azokhoz apos
tolkodni, akik nem hisznek Istenben. Az is nyilvánvaló, hogy hitünk
terjesztésének eszköze nem csupán a szó, a rábeszélés és még kevésbé
a vitatkozás. Hanem micsoda? Az őszinte jóakarat, a szeretet. János
apostol büszkén emlegeti: mi hittünk a szeretetnek. Az emberek is en
nek, csak ennek akarnak hinni. Az evangélium kottáját csak szeretettel
lehet megszólaltatni, fülbemászó, szívbe ható énekké változtatni.

Befejezésül meg kell emlékeznünk arról a dicséretről is, amely azokat
illeti, akik reménykedve várják a mennyből a halottaiból föltámadt
Jézust. Várjuk, mint Megváltónkat, aki emberi gyarlóságainkból is ma
gához ölel minket. Az emberek mindig sokat tettek és tesznek azért,
hogy könnyítsenek sorsukon. Kemény küzdelem kíséri a természet erőin
aratott győzelmeket. Az indiai vallásos hindukról olvasom, milyen ko
molyan veszik a vezeklést, aminek megváltó erőt tulajdonítanak. Mesz
szi vidékről zarándokolnak a szent helyekre, természetesen gyalogosan.
Sőt az út utolsó szakaszát szinte a földön csúszva teszik meg. Lefeksze
nek a porba és kezükkel vonszolják magukat. Így akarják elérni bű
neik bocsánatát. Mi, keresztények is megbecsüljük az önmegtagadást,
de nem ettől, hanem Jézus keresztjétől várjuk üdvösségünket. Buddha
élete végén is ezt vallotta: még mindig az igazságot keresem. Jézus
azonban kijelentette: én vagyok az igazság. Csak rá kell lépnünk a ki
jelölt útra és Tőle kell várnunk üdvösségünket. "Ha képesek lennénk
aira, hogy Isten segítsége nélkül, Krisztus nélkül szeressük embertársain
kat, egészen önmagunk föláldozásáig, akkor felesleges lett volna a meg
testesülés. Am egyedül Isten segíthet rajtunk, hogy szeressük az embert,
egyedül Krisztustól tanulhatjuk meg a nehéz leckét." (Carlo Caretto)

Íme a dicséretek, íme a kérdések, válaszoljon mindenki rájuk a szíve
rnélyén !



ÖRÖK ÚTITARSAINK

Mindenszentek
rjn 3,1-3

A mai ünnepen, Mindenszentek ünnepén azokra a testvéreinkre em
lékezünk, akik földi életükben hitték és szerették, most pedig az örök
hazában látják az Istent. Vajon van-e szebb, boldogítóbb a földön, mint
a szeretet látomása? Am az emberi szívekben és arcokon fölragyogó
szeretet fényét gyakran kioltja a csalódás és a sötétség annyi szövetsé
gese. Csak egyetlen arc van, amelynek örök a fénye, a ragyogása, melege:
az Isten arca ez. Ezért boldogító az Ű látása.

A mai ünnepen legalább gondolatban próbáljunk elvegyülni az üdvö
zültek seregében és megtudni tőlük egyet s mást. Talán a legérdekesebb
kérdés, amit eléjük teszünk így fogalmazható meg: mondjátok, hogyan
jutottatok Isten országába? Mit vittetek magatokkal a földről, ami be
lépésre jogosított? Mi tagadás, földi életünk során sok mindenhez hozzá
nő a szívünk. Mennyi mindent szeretnénk ezek közül örökre szívünkhöz
szorítani és magunkkal vinni az égbe I Ezt a vágyat fogalmazza meg
a költő is egyik gyönyörű versében, rnidőn ezeket írja:

Ha menni kell, magammal sokat vinnék,
Az egész édes, megszokott világot,
Rámástól a sok sok kedves drága képet
És egy pár szál préselt virágot,
Vinnék sok írást, magamét meg másét,
Sok holt betűbe zárt eleven lelket,

S hogy mindenütt nyomomba szálljanak:
Megüzenném a hulló leveleknek.
Vinném az erdőt, hol örökké jártam,
Hintám, amelyen legelőször szálltam,
A keszkenőm, mivel rossz másba sírni,
A tollam, mert nem tudok mással írni,
Vinném a házunk, mely hátamra nőtt,
Az utca kövét küszöbünk előtt!

Vinném ... én Istenem, mi mindent vinnék!
Én Istenem, mi minden futna át
Gyötrő lelkem alagútjain -
Olvasgatnám az ablakok sorát,
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Simogatnám a fecskefészkeket
S magamba színék minden verkliszót,
Mint bűbájos, rnennyei éneket ...

Utánam honvággyal tekintenének
Az ajtók mind és mind a pitvarok,
Szeretnék mindent, mindent magammal vinrn
És mindent itt hagyok ...

(Reményik Sándor: A rnenekülő)

Ez az utolsó sor tövisként szúr mindnyájunk szívébe: "És mindent itt
hagyok". Mi, keresztények vitába szállunk a költővel. mert nem értünk
egyet ezzel a mondatával. Nem, nem hagyunk itt mindent! De vajon
mi az, amit nem rabol el tőlünk a kapzsi halál és mindörökre a miénk
marad? Valaki ezt írja: "Nem a halál oldja föl a szerelmet, hanem az
élet". (Mauriac) Ezért van az, hogy elhunyt szeretteink sírján nem her
vadnak el a virágok. Piros rózsák beszélgetnek rajta arról, hogya sze
retet erősebb a halálnál. A szeretet az ember legnagyobb tette és egyedül
ez kísérhet az örökkévalóságba. - Még gimnazista diák voltam, amikor
meghalt drága nagyapám. Jól emlékszem temetésére és arra a sok em
berre, akik utolsó útjára elkísérték. Mindenki azt mondotta, arcának
gyásza ezt tükrözte: jó ember volt. Nem tudok elképzelni ennél szebb
gyászbeszédet. 0, drága nagyapa! Mily sokszor a térdedre ültettél, 10
vacskáztál velem, csak úgy áradt ajkadról a mese. Igaz, nagyrészt el
felejtettem őket, de a szeretctnek, amit a szívembe pergettél, ma is ér
zem édességét. íme, ez a válasz, ez a szentek válasza arra a kérdésre,
hogy mit vihettek magukkal az örök hazába. A szerétetből született
tetteiket.

Tévesen gondolják egyesek, hogy mi, keresztények egy halál utáni
mennyországban reménykedünk. Ha így lenne, akkor legalább részben
igazat kellene adnunk Marx Károlynak, aki a vallást kábítószernek,
ópiumnak mondja. Ezzel vonják el a nyomorgók, a kizsákmányolt rnil
liók figyeimét a sok igazságtalanságról és a földi élet feladatairól. Mi
erre azt válaszolj uk : a keresztény nem egy távoli jövőben, nem a csil
lagok mögött rejtező mennyországban hisz, hanem az örök életben.
Ezt pedig már itt a földön kell megkezdenünk. Istent csak akkor láthat
juk örökké, ha már itt a földön látni akarjuk. Istent csak akkor szeret
hetjük örökké, ha már a földön elkezdjük szeretni. Isten boldogsága
csak akkor lesz osztályrészünk, ha már itt a földön belekóstolunk. És
mindez, a szentek példája szerint, nem lehetetlen.

Ismeritek az evangéliumból a dúsgazdag és a szegény Lázár történetét.
A gazdag ember eszik, iszik, szórakozik és nem akarja meglátni a kol
dust, aki az asztaláról lehulló morzsákat eszegeti. Mi lesz a büntetése?



Azt az embert, azt a koldust, akit nem látott meg földi életében, nem
láthatja meg az örökkévalóságban. Írne, itt a válasz, hogy a szentek
miért láthatják Istent? Mert a földön is meglátták. Igen, észrevették
a szenvedőkben, az éhezőkben és szomjazókban, a didergőkben, a ruhát
lanokban, a börtönben sinylődőkben. Fölismerték felebarátaikban az
idők végéig bennük vándorló Krisztust és megajándékozták szeretetük
alamizsnájával. Ezáltal teljesült be az életük, ezáltal lett méltó az örök
folytatásra.

Mikor a szentek életét tanulmányozzuk, amikor megcsodáljuk hősi
önmegtagadásaikat, és erényeiket, olykor kedvünket veszt jük és arra
gondolunk: mi bizony nem tudjuk követni őket. Gyöngék, bukdácsoló
bűnösök vagyunk. Bánatunk mélységéből kiáltjuk: Uram, nem vagyok
méltó Hozzád! De lám, mi történik? Könnyeink vizére ráhajol egy
vigasztaló gondolat. Vajon kikkel ült egy asztalhoz Jézusunk földi életé
ben? A bűnösökkel. Vajon kik ülhetnek az örök élet asztalánál? A meg
térő bűnösök. Hozzájuk te is, én is, mindnyájan csatlakozhatunk.

KERESZTÉNY HALAL

Halottak napja
rTessz 4,13-18

Minden esztendőben féltő gonddal őrizgetjük virágainkat halottak
napjára. Óvjuk őket a dértől, takargatjuk, hogy legalább egy napra
követei legyenek emlékező szeretetünknek. Milyen büszkék lehettek,
kedves virágok, hogy az ember titeket választ szeretete követéül! Ti
vagytok az élők postásai a holtak birodalmában. Bevallom, néha nehez
telek rátok. Úgy tűnik cinkosai vagytok annak a törekvésnek, amely
eltakarja előlünk a halál igazi arcát. Ne haragudjatok tehát, ha ma este
fölemelem sírjainkról a virágokból szőtt szemfedőt. Fölemelem, hogy
veletek együtt szemébe nézzek a halálnak.

Gyakran megtörténik napjainkban, hogy egyesek családi kriptát épí
tenek, hogy holtukban is együtt legyenek. Számos síremlék márvány
táblájára még életükben fölvésetik a nevüket. Mindezt jogosan teszik,
hiszen semmi sem olyan biztos az életben, mint bekövetkező halálunk.
Tulajdonképpen a halál nem életünk végén várakozik, nem tisztes tá
volságban leselkedik, hanem bennünk lakik, születésünk óta társbérlője
életünknek. Amikor megszülctünk, elkezdünk meghalni.

A neves matematikus, Péter Rózsa nyilatkozta egy interjú során:
"Az én kitérökön át kialakult pályaválasztásom onnan ered, hogy



édesapám nem akart meghalni és ezért bátyámat orvosnak nevelte. en
gem pedig vegyésznek, várva, hogy feltaláljunk valamit a halál ellen."
Ez azonban se nekik, se másnak nem sikerült. Ma is érvényes a latin
mondás bölcsessége: kert jeinkben nem terem orvosság a halál ellen ...

A régi és új pogány szemlélet azzal próbálja vigasztalni az embereket,
hogy barátnak nevezi a halált. Kiszabadít a test, a földi élet börtöné
ből, visszalök a boldog megsemmisülésbe. A halál a nagy rendező, aki
a világszínpad kiöregedett gárdáját új szereplőkkel cseréli föl. Mivel
azonban barátainktól nem ilyesmit várunk, sokkal inkább ellenséget
látunk a halálban. Hiszen elrabolja fiatalságunkat, fokozatosan vagy hir
telen kiüti kezünkből az életet és annak ezernyi ajándékát. Kegyetlen
kaszával gyógyíthatatlan sebeket üt a szívünkön.

A franciaországi Avignonban, a celesztinus barátok kolostorában volt
egy festmény, amely egy halott nőt ábrázolt, alatta ez a felirat olvasható:

Hajdanta nem volt szebb a nők körében,
most a halál így megcsúfolta képen.
Szép, zsenge, friss - ezt mondták rég e testről 
és lám, hamuvá omlott mindenestől.
A termetem tetsző volt és csinos,
selymeket ölteni gyakorta szoktam,
hogy most ily pőrén fekszem, arra ok van
Ezüst prérnet hordtam és hermelint,
kedvemre laktam széles palotám,
most szűk koporsó zárul itt rám.
Szobám falát szép szőnyeg fedte régen,
síromban itt csak pókháló az ékem.

(Idézet: Huizinga: A középkor alkonya, 108. L)

így beszélnek és gondolkoznak a halálról azok, akik hit nélkül szem
lélik arcát. A testhez, az anyaghoz tapadó ember mindig is az élet
végállomásának tekintette. Csak mi, keresztények vagyunk olyan vak
rnerőek, hogy szembeszálljunk a fájó tapasztalással és hitünk szárnyain
fölemelkedve fölülről nézzük. Közismert jelenség, hogy egyes kígyók
tekintetükkel megbűvölik az áldozatul kiszemelt madarat és fölfalják.
A kis madár valamiképpen megfeledkezik arról. hogy szárnya van és
elmenekülhetne. Nos, minket keresztényeket Krisztus szárnyazott fel
azzal a hittel, amely másként nézi a halált, mint a puszta értelem. Az
ószövetség embere is úgy tekintette a halált, mint biológiai szükségszerű
séget, Jób könyvében olvassuk: "A fában mindig marad még reménység:
hogyha kidöntik is, új ágakat hajthat ... De a férfi meghal és földre
dől. Elpusztul az ember. S mi lesz a sorsa?" Erre a kérdésre Isten Jézu
sunk által válaszolt.



Evangéliuma arra tanít, hogy az élet megkezdett halál és a halál meg
kezdett föltámadás. Jézus nem azért halt meg, hogy megszabadítson a
haláltól. Nem akarta megváltoztatni a természet rendjét, hanem át akar
ta vezetni a természetfölöttibe. Igaz, hogy születésünk percében elkez
dünk meghalni, de a keresztény ember életébe Isten belenyúl a kereszt
ség által. Pál apostol hasonlata szerint a keresztségben eltemetkezünk
Krisztussal, meghal bennünk a bűnös ember, a halálra létező ember.
Ugyanakkor Krisztussal együtt föltámadunk és örök életre kezdünk lé
tezni. Minél inkább ragaszkodunk a földiekhez, annál fájdalmasabb
a halálunk. Minél inkább egybenövünk Krisztussal, annál könnyebb lesz
mennybemenetelünk.

Jól tudom, hogy ez a hit, legyen bármily erős is, nem húzza ki szí
vünkből a halál fullánkját. A keresztény embert is megrendíti, gyászba
öltözteti szerettei elvesztése. Mi is szomorkodunk, de nem úgy, mint
akiknek nincsen reménységü k az örök életben. Szepen írja valaki: "Gon
dolj arra, mindenki vidám volt, amikor születtél, csak te sírtál. Úgy élj,
hogy mindenki sírjon, amikor meghalsz, csak te légy vidám." (Ham
marskjöld) Ezért a mai este ne csupán virágaink legyenek szeretetünk
követei, hanem szívből fakadó imádságaink is csatlakozzanak hozzájuk.
A vőlegények virágcsokrot tesznek menyasszonyuk kezébe. Mi elhunyt
szeretteinket az értük mondott imádság virágcsokrával ajándékozzuk
meg! Lisieux-i Szent Teréz ígérte: Ha az égbe jut, rózsákat hullat a
földre. Ezt teszik kedves halottaink is, ha üdvösségünk kapujából vissza
néznek a földre. Meghálálják imádságos szeretetünket közbenjárásuk
hervadhatatlan virágaival.

A REMÉNY EMBERE

Szent Imre

Nem tudnám hirtelen megmondani hány esztendeje annak, hogy ki
maradt a szent jelző Pestimre nevéből. Sokan talán sajnálták, de meg
nyugodva hozzátették: úgyse voltunk méltók erre a névre. Hiszen nem
voltunk és nem vagyunk szentek. Sőt, hogy egészen őszinték legyünk:
nem is akarunk komolyan szentek lenni. Ha megkérdezem gyermekei
met az iskolában: ki akar gazdag, ki akar tudós, ki akar erős vagy szép
lenni, sorban jelentkeznek? Ha azonban azt kérdezem, ki akar szent
lenni, a legtöbben értetlenül néznek rám és szinte senki sem jelentkezik.
Vajon miért?

Naponta halljuk és olvassuk, hogy egyes országokban egyre nagyobb
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méreteket ölt a pénzromlás és ezzel együtt a drágaság. Az idősebb nem
zedék emlékszik még a háború utáni évekre, amikor naponta csökkent
a pénz vásárlóértéke. Sajnos, nemcsak a pénz értéke csökken, hanem a
szavak, az eszmék is devalválódnak. Ezek közé tartozik a szent esz
méje is. Találóan jegyzi meg valaki: a bűn a mai élet alapszíne. Nem
a szégyellt, megbélyegzett, hanem a dicsőített, felmagasztalt bűn. Csak
kezünkbe kell vennünk a könyveket, le kell ülnünk a moziban vagy a
tévé képernyője elé és máris láthatjuk az "édes bűn" szórakoztató mű
sorát. Nem az erényt mutogatják, nem a hűséget, nem a jóságot, hanem
a bűnt. Nem csoda, ha az utánzással tanuló ifjúság már fiatalon, játszva
elsajátítja a bűnözés "művészetét" . Csak az egyház emeli föl szavát
és mit sem törődve a gúnyos, lesajnáló megjegyzésekkel, megismétli
Jézus szavát: legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok I

A meggyilkolt amerikai államférfi, Robert Kennedy mondotta egy
szer: az amerikai ifjúság drámája, hogy mindene megvan. egyet kivéve.
De ez az egy a lényeg! Sajnos ilyesmit hazánk ifjúságáról is elmondha
tunk. Mindene megvan, egyet kivéve. Vajon mi ez az egyetlen, de na
gyon is lényeges dolog? Nem, nem dolog, hanem személy! Nem több
és nem kevesebb, mint egy élő példakép. Aki ott ragyoghat életünk
égboltján, hogy utat mutasson mondván: aki engem követ nem jár sötét
ségben. Mi hiányzik a magyar ifjúságból? Hogy kimaradva az evangé
liumi magvetésből, nem ismeri igazán Jézust. Pedig "a kereszténység
legnagyobb ajándéka az emberek számára: értelmet adni a világnak
Jézus Krisztusban." (Marcel Legaut)

Nyilvánvaló, hogya példakép csak akkor lesz vonzó, ha nem köny
vek sárguló lapjairól, hanem az élet színeiben lép elénk. A példaképnek
meg kelltestesülnie, láthatóvá kell válnia. Nemzetünk történelmének
hajnalán egy olyan ifjú áll elénk Szent Imrében, aki kiváló szülőkben
és nevelőkben találkozott Jézussal. Édesatyja Szent István Pál apostollal
mondhatta: légy az én köverőrn, mint én Krisztusé. Az evangélium taní
tása akkor a legmeggyőzőbb, ha egy-egy ember életéből olvashatjuk ki.
Jézus gyakran hangoztatta életében, hogy az Atya akaratát jött teljesí
teni. Azt is kijelentette: aki engem lát, látja az Atyát. Ha a mai ifjúság
nem látja Istent, nem tud róla, ennek egyik: oka kétségkívül az, hogy
hiányoznak azok az atyák és anyák, akik példájukkal megmutatnák
nekik Jézust. Napjainkban sokszor hallunk panaszt a fiatalokra. Pedig
az ifjúságnak nem panaszainkra és szernrehányásainkra van szüksége,
hanem jó példánkra. Azt is gyakran emlegetik, hogy atyátlan világban
élünk. A mai élet ritmusa szétszórja a családot és a szokottnál is széle
sebbre nyílt a nemzedéket elválasztó szakadék. Vajon hogyan lehetne
ezeken hidat verni? Közös eszrnékkel, közös erkölcsi magatartással és
mindenekfelett kölcsönös szeretettel. Fölismerik ezt még az Istentől távol
járók is és annak lehetőségét kutatják: hogyan lehetne Isten nélkül
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szentté lenni? Mert tökéletességre törekvés nélkül kilátástalan az embe
riség jövője.

De hát mit is jelent szentté lenni? Sokan tévesen gondolkoznak az
életszentség lényegéről. Kétségtelen, vannak csodálandó szentek. Aki
például egy oszlopon töltötte életét. A másik rianonta ostorozta magát
és túlzásba vitte az önmegtagadást. Egyes szentek életét rendkívüli jelen
ségekkísérték, látomások, lebegések, stigmák és csodák. Am a szentek
életében nem ez a lényeg. Ebben, amint mondani szoktuk, csodálandók,
de nem követendők, Vajon miben kell utánoznunk őket? Például abban,
hogy rnilyen elszántan kapaszkodtak föl bűneik szakadékából a töké
letesség csúcsaira. Gondoljunk csak a Magdolnákra, a vámosokra, té
kozló fiúkra, a jobb latorra! Bűnösök voltak, akárcsak mi, de szentekké
lettek. Elszakadtak a múltjuktól és a jövőbe vetették reményüket.

Gyakran rnegtőrténik, hogy keserű tapasztalások döbbentenek rá arra
a fölismerésre, hogy valahol utat tévesztettünk. Ma is így vagyunk. Min
den tudományunk, gazdagságunk ellenére, mintha valami hiányozna
életünkből. Hiába nő a tudásunk, ha törpe marad a szeretetünk. Hiába
rohanunk rakétasebességgel, ha nincs célul kiszemelt kikötőnk. Pedig
rnindezt megadta nekünk Jézusunk a szent evangéliumban. Nem, a ke
resztény ember nem lehet ellensége az újnak, nem ellensége a haladás
nak, de ugyanakkor megtarrója a régi jónak. Jézust nem lehet túlhalad
ni. Ott áll az emberiség csúcsán és nincs más, akiben üdvözülnünk
lehetne.

Szent Imre azért lett szent, mert vállalkozott Krisztus követésének
nagy kalandjára. Mint rninden keresztény, ő is a remény embere. Azé
a reményé, amely hisz a szentté küzdött élet lehetőségében.

"Remélni kötelesség és nem fényűzés. A reménység nem álmodozás,
ellenkezőleg: eszköz, hogy álmunkat valóra váltsuk. Boldogok, akik
álmodni mernek s álmaikért kemény pénzzel fizetnek, hogy testet öltsön
az emberek életében." (Suenens bíboros)

A SZÍV EVANGÉLIUMA

3I. évközi vasárnap
r'I'essz 2,75-9,13

Mikor a mai vasárnap szeritleckéjét elolvastam, ez volt első gondo
latom: ma nem a híveknek, hanem a papoknak és magamnak kellene
prédikálnom. Vagy a híveket kérhetném fel, hogy helyemre álljanak és
elmondják Pál apostol tanítása nyomán, milyennek kell lennie egy jó



lelkipásztornak? Gyöngéd legyen, mint anya a gyermekéhez. Ne csak
az evangéliumot adja, hanem a szívét, a szeretetét is. Mindezt számon
kérhetik a hívek és bizonyára okuk lenne a szemrehányásra is. Mivel
azonban a papi szolgálatban minden keresztény hivő részesül, az apos
tol intelme mindnyájunknak szól. Igy fogadjuk, így vizsgáljuk meg ma
gunkat Pál apostol gondolatai tükrében.

Igaz, sokan sokféleképpen ítélik meg Jézus egyéniségét, de azt senki
sem állíthatja, hogy az erőszak embere volt. Apostolai és követői gyak
ran szerették volna, ha jobban érvényesíti hatalmát. Elégedettek lehet
tek, midőn kiűzte a templomból az árusokat. Az ő és tegyük hozzá a
rni elképzelésünkben a hatalom és a dicsőség összetartoznak. De a hara
gos Jézus hamar megenyhült, mert életének nem a szigor, hanem a meg
bocsátás, a szelídség volt az alapszíne. Teljesen torz lenne isten fogal
munk, ha csupán ítélkező, büntető, számonkérő Bírónak gondolnánk.
Igaz, hogy rnint jó Atya, nem hagyhatja ki pedagógiájából a javító cél
zatú büntetést. Még sincsenek börtönei, az atyai ház kapui mindig nyitva
állnak. Sokszor azért is hallgat, azért rejtőzik el a teremtés fátyola mögé,
hogy ne sértse szabadságunkat. Elrejtőzik a történelemben, megtestesü
lése által az emberi természetben, az egyházban, az Eucharisztiában,
hogy szabadon dönthessünk ellene vagy mellette. Ezért nincsen igazuk,
akik fölpanaszolják Isten gyöngeségét. A szeretet létének meghatározója.
Ebből következő magatartásával példát ad minden követőjének, hogy
milyen úton járjon.

A lélektan közismert tanítása, hogy az ember szeretetéletét döntően
meghatározzák a szülői házban kapott benyomások. Tanulságos vallo
mást olvashatunk erre vonatkozóan a múlt század szociális apostolának
Ozanamnak az írásában. Saját bevallása szerint mélységes hitét, hősi fo
kon gyakorolt emberszeretetét szüleinek köszönheti. Édesapja hivatásá
nak élő orvos volt és szegény betegeit ingyen gyógyította. Édesanyja,
mint a vigasztalás angyala járt férje nyomában. Szinte végkimerülésig lá
togatta a nyomorúságos padlásszobákat és férje tilalma ellenére nemegy
szer Itt találkoztak. Ez a szép példa döntő hatást gyakorolt Ozanam
lelkére és egész életére. Édesanyja halála után ezeket írja egyik levelé
ben: Amikor jó vagyok és jót teszek a szegényekkel. akiket anyám úgy
szeretett; ha imádkozom ahhoz az Istenhez, akit ő úgy szeretett, akkor
mindig mosolygós arcát látom magam előtt ... Ennek nyomán értette
meg ez a nagyszerű ember, hogy az evangélium nemcsak tanítás, hanem
kenyér, az élet kenyere. De száraz és ízetlen a szeretet, a tettek kovásza
nélkül.

Ha azt mondottam, hogya mai szentlecke első sorai a papokhoz szól
nak, akkor a második részt a hívek dicséretének nevezhetjük. Vajon
miért dicséri meg Pál apostol híveit? Miért fordul hálaadó imádsággal
Istenhez? Azért, mert a tőle hallott igéket, nem emberi tanításként



fogadták, hanem Isten igéjeként. Ez azért is figyelemre rnéltó, mert
Athén főterén kudareot vallott prédikációjával. Az újdonságot, a szen
zációt, a bölcsességet váró hallgatóságnak nem kellett a kereszt igéje.
Tesszalonikiben azonban nem így történt. Itt elfogadták, mint Isten üze
netét, Ez azonban nem Pál apostol érdeme, hanem az Isten kegyelméé.
Ahol hivő lélekkel fogadják az evangéliumot, ott a kegyelem munkálko
dik. Csak Ö nyithatja meg a szíveket, csak Ö tudja gyarló, emberi
szavainknak megadni az isteni nyomatékot. Mivel Isten különös akara
tából a hit általában az igehirdetésből születik, azért emberi közrernű
ködést igényel. Nemhiába ostorozza a próféta a papokat, akik sokszor
néma kutyák módjára viselkednek. Akik Isten küldetésében járnak, nem
hallgathatnak. Egy osztrák megtérő vallotta: Csak 2.8 éves koromban
találkoztam Krisztussal. Az előtte való életemet elveszett időnek tartom.
De vajon én vagyok ezért egyedül a felelős? Sajnos, senki sem keltett
bennem érdeklődest a kereszténység iránt. Pedig számos gyarló keresz
tény tartozott baráti körömhöz. Am ezek közül senki sem beszélt Krisz
tusról, jóllehet megtehette volna. Nem voltam sohasem gúnyolódó em
ber és tiszteltem mások meggyőződését. Egy voltam a sok millió közül,
aki se jó, se rossz, de nincs helyes fogalma a kereszténységről. Tudjátok,
miért tartott olyan sokáig Krisztus fölfedezése? Mert a hivők nagy része
közönyös, hogy azt ne mondjam lusta, nem törődik mások üdvössé
gével.

Ime, így lesz a mai szentlecke tanítása a papok és hivők tükrévé.
Ha őszintén belenézünk, levetve önáltató álarcunkat, megismerkedhe
tünk az igazsággal. Ennek nyomán szülessen meg bennünk az elhatá
rozás: kiveszem részem a papi szolgálatból és a szeretet egyenruhájában
hirdetem az evangéliumot. Tapintattal, gyengéden, de abban a tudatban
hirdetem Krisztust, hogy ezzel Isten ügyét és végső soron az emberek
üdvösségét szolgálom.

AZ ELHUNYTAK SORSA

32.. évközi vasárnap
rTessz 4,13-18

Egy német írónő elbeszéli számtalan betegségének és operációjának
szumorú történetét. A kórházban ismerkedik meg egy falusi plébánossal,
aki meghívja kislányával együtt, hogya falusi csendben és jó levegőn
pihenje ki fáradalmait. Jóllehet az anya nem katolikus, az egyik este
részt vesz a szentmisén. Miközben a hívek a Miatyánkot imádkozzák,



egyre azon töri a fejét, hogy ő mikor imádkozta ezt utoljára? Megvan!
A bombázások idején, a légoltalmi pincében, harminc évvel ezelőtt.
Hazafelé menet megkérdezte a plébánostól: mit mond, mit tud mondani
azoknak a szülőknek, akik elvesztik gyermeküket? Két hete halt meg
egy ötéves kislány, felelte a plébános és akkor ezt mondtam a szomor
kodó szülőknek: a hitetlen sokat fecseg, amikor jól megy a sora. Ha
aztán valaki meghal, zavarba jön és elnémul. Nem így a keresztény.
Mi akkor szólalunk meg, amikor a hitetlen világ elhallgat. Mert nekünk
akkor is van mondanivalónk. Ezért a megszólalásért szeretem az egy
házat, ezért vagyok keresztény. Szeretern, mert egy gúnyolódó világban
is ki meri mondani: az ember élete nem ér véget a halállal ...

Ez az örömhír csendül fel a mai szentleckében is, amelyben Pál apos
tol az elhunytak sorsáról nyilatkozik. Kit ne érdekelne, kit ne foglal
koztatna elhunyt szeretteinek sorsa? Hiszen a halottak hozzánk tartoz
nak és egyszer rni is hozzájuk csatlakozunk. Mi történt tehát azzal a
kb. 75 milliárd emberrel, akik a földön éltek? Éveken át járjuk a teme
tőket, van aki naponta meglátogatja szerettei sírját. Visszük a virágot
és sokszor jobban szeretjük őket holtukban, mint életükben. Olykor
megdöbbentő ez az emberi magatartás. Mintha az ember csak vissza
nézve látna igazán. Elhagyatva értékeljük elhagyóinkat. De vajon igaz
az, hogya halottaknak csak múltjuk van és minden véget ér a halállal?
Az emberek jelentős százaléka nem hisz a halál utáni életben. _Emberi
életünk úgy van megszervezve, hogy elsöpörje a halál és helyet adjon
az új nemzedéknek. Születésekor minden emberre kilónek egy nyilat,
írja jean Paul, száll, száll a nyíl és a halál pillanatában eltalálja. A ke
resztény tanítás legmerészebb állítása éppen az, hogy ezzel nincsen vége
rnindennék,

Szép szokása a keresztényeknek, hogy imádsággal, szentmisével is
megemlékeznek szeretteikről. Igaz, mi is megsiratjuk őket, a halál ka
szája megsebzi a rni szívünket is. Nem tagadjuk ezt, hiszen jézus sem
szégyellte könnyeit. Am ez a szomorúság és gyász tele van szent remény
nyel. Mert a "halált nem úgy győzhetjük le, hogy száműzzük életünk
ből (ez nem is lehetséges), hanem csak a halálon túli reménységgel."
(Gisbert Greshake) Ezért is mondunk gyászmisét, ami nem csupán jézus
halálának emlékezete, hanem a benne hívőké is. Az a jézus áll közénk
rninden szentmisében, aki nemcsak meghalt, de föltámadt értünk. Aki
tehát jézusnak élt és jézusnak halt meg, az részesül jézus halálában és
föltámadásában. Arra a kérdésre tehát, mi lesz halottaink sorsa, a hit
ezt válaszolja. Szeretteink nemcsak a sírban porladoznak és nem valami
szellemvilágban bolyonganak. Halottaink Krisztusnál vannak. Ha a rni
szeretetünk olyan erős, hogy az emlékezés által szinte állandósítja el
hunyt szeretteink jelenlétét, mennyivel hatalmasabb Krisztus szeretete!
Hosszú és boldog házasságban megöregedett embereknél tapasztaljuk,
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hogy egyikük halála gyakran sietteti a másikét is. Olyan szép volt kö
zös életük, hogy nem tartják érdemesnek a külön életet és a halált sóhaj
tozzák. Egybenőttek életükben, egyek akarnak lenni a halálban is.
Hitünk szerint Isten minket végtelenü I szerét. Gyermekeivé fogadott,
atyai házába hívott, nem tud és nem akar nélkülünk élni. Miért kere
sitek a holtak között az élőt? Ne ott, hanem Jézusnál keressétek! Meg
is találjátok nála, ha életében is Hozzá ragaszkodtok.

Szvetlana, Sztálin leánya könyvet írt életéről. Húsz levél egy barát
hoz, ez a könyv címe. Ebben kifejezi abbeli meggyőződését, hogy sokkal
több jószívű ember van, rnint gondoljuk. Az örök igazságok ebben a ra
kétás világban sem veszítik el fényüket. Az örök igazságok ősszetőrhetet
lenek. Sokan megtanulják ezt már gyermekkorukban. Akik vallásos ne
velés nélkül nőnek fel, sokszor váratlanul találkoznak Istennel. Ebben
a találkozásban komoly segítséget nyújthat az úgynevezett vallásos érzék.
Én sohasem éreztem ilyet, de fölébredt bennem,· mint a zenei érzék egy
szép zenemű hallatára. Azért keresztelkedtem meg, hogy hivő emberek
közösségéhez tartozzam.

Isten kegyelméből mi is beletartozunk a hivek közösségébe és előttünk
ragyog az örök élet reménysége. Nemcsak a halállal van randevúnk,
hanem Krisztussal is. Nyilvánvaló azonban, hogy erre a találkozásra fel
kell készülnünk. Valahogy úgy, rnint Antiochiai Izsák fogalmazta meg
az 5. században.

Halál, ne teríts le a földre
rnielőtt jó búzamaggá változom!
Istenem, ne engedj színed elé,
csak ha szent leszek!
Egyik pillanatról a másikra
százféle szél űzi szívemet.
Egyszer fölemelkedem,
máskor lezuhanok,
egykor király vagyok ragyogó koronával,
máskor nyomorúságos koldus.
Ezerszer változom,
rnint a kerék, úgy forgok.
Gaz és pelyva keveredik búzámmal,
vetésed tövisek közt tengődik.
Rajtad kívül senki sem ismeri nyomorúságom.
Egyetlen vágyam mégis te vagy
és a te nagy irgalmad.
Te, akihez élők és holtak tartoznak,
ne engedj bűnben meghalnom!
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Uram, változtasd át kalászaimat kenyérré,
engedd, hogy akkor szegjen fel a Felszegő !
Töltsd meg borral fürt jeimet
és csak ezután küldd a Szüretelőt !

MEGSZENTELŰ VARAKOZAs

33. évközi vasárnap
rTessz 5,1-6

Tudományunk segítségével számos területen sikerült lelepleznünk a
múltat, de a jövő kapuit hasztalan feszeget jük. Amit tudunk vagy in
kább sejtünk, az csak afféle kulcslyukon történő leskelődéshez hasonlít
ható. Ezért gyakran és szívesen folyamodunk a képzelethez, hogy segít
ségével próbálj uk a jövőt jelenünk vásznára vetíteni. Mi keresztények
abban a szerenesés helyzetben vagyunk, hogya kinyilatkoztatás jövőnk

döntő kérdéseiben is felvilágosítással szolgál. Az isteni üzenet szerint
az emberi történelem nem állandó körforgás, örök visszatérés, hanem
olyan folyamat, amelyre Isten mondja ki a befejező és új kezdetet jelző
áment. Ezt nevezzük az Úr napjának, Krisztus második eljövetelének.

Már az ószövetségi próféták sokat beszéltek erről a napról, de jelen
tőségét eleinte Izrael népére korlátozták. Ez a nap hozza meg számukra
a végső győzelmet ellenségeik felett. A későbbi századok során kitágul
a próféták látóhatára és az Úr napjában az egész emberiséget érintő
eseményt látnak. Ilyen értelemben nyilatkozott Jézusunk is és ennek
nyomán alakult az ősegyház hite. Ha a zsenge egyház életében olyan
elevenen élt az Úr második eljövetelébe vetett hit, ennek oka, hogy
Jézusunk nem árulta el bekövetkezése időpontját. Ez természetesen nem
akadályozza meg a kíváncsiskodókat abban, hogy a képzelet vagy a
tudomány segítségével jóslásokba bocsátkozzanak. A tudósok véleménye
szerint jelenlegi világunk mintegy hatmilliárd éves és még legalább
hetvenmilliárd év áll előtte. A Szentírás úgy beszél a világ végéről,
mint a tolvajról, aki nem jelenti be érkezését. Nem a kíváncsiságunkat
akarja kielégíteni, hanem állandó készenlétre ösztökél minket. Ezzel
természetesen nem szándékozik megbénítani cselekvésünket és nem von
ja el figyelmünket evilági feladatainktól. Hitünkkel nagyon is össze
egyeztethető az a gondolat, amely szerint "Isten vár ránk az Evolúció
végpontján ... Tehát, hogya világ fölé kerüljünk, ez nem azt jelenti,
hogy megvetjük és félrelökjük, hanem, hogy átmegyünk rajta és maga
sabb lelki fokra emeljük." (Teilhard)



Az Úr napjának várása tehát alapvetőerr meghatározza a keresztény
életet. Ha várunk valakit és szeretettel várunk, akkor igyekszünk vára
kozásunk jeiét külsőleg is feltüntetni. Szemünk csillogása, arcunk moso
lya, hangunk melege, idegeink finom remegése, a kezünkben szoronga
tott virág mindmegannyi jele boldog várakozásunknak. Jézus bejelen
tett érkezésére is így kell készülnünk. Kérdezhetné valaki: miféle aján
dékkal kell elébe sietnünk? O maga árulta el kívánságát: fiam, leányom,
add nekem a szíved! Igaz, hogy én teremtettelek, én vásároltalak meg
szerétetből kiontott véremen, de neked adtam az életet, hogy nekem
ajándékozhasd. Tiéd a szíved, szabadon rendelkezel vele. Sokszor köny
nyelműen, bűnös mozdulattal dobod szennyes kezedbe ... Megteheted,
mert szabad vagy, tiéd a szíved. Ezért is értékelem, ha nekem adod.
Csak így érheted el, hogy belekerüljön neved az Élet Könyvébe.

Illinois amerikai államban történt, hogy egy jónevű ügyvéd beperelte
a telefontársaságot. Vajon miért? Mert nevét és címét kifelejtették az
előfizetők könyvéből. Ez olyan kárt okozott neki, hogy tízezer dollár
kártérítést követelt. Rajtunk is múlik, hogy Istennek adott életünk neve
belekerül-e az élet, az örök élet könyvébe?

Kérdezhetné valaki: mit jelent Istennek adni a szívünket? Hogyan
kerülhetünk be az Élet Könyvébe? Ezzel kapcsolatban érdemes fölfi
gyelnünk arra, hogya Szentírás kétféle értelemben emlegeti az Úr nap
ját. Nemcsak a jelen kozmosz végpontját látja benne, hanem a rnunka
hetet lezáró vasárnapot is. Ilyen értelemben biztat a harmadik parancs:
az Úr napját megszenteljedI Úgy tűnik, Isten a napok többségét az em
bernek adja, csak egyet tart fenn magának a hétből. Ezzel is lehetőséget

ad nekünk az újabb ajándékozásra. Nemcsak vasárnapunkat, de hétköz
napjainkat is az Úrnak adhatjuk. Oh Uram, meg kell vallanom, hogy
ez igen sokszor nem így történik. Mily könnyelműen eltékozoljuk a ke
zünkbe adott napokat! Jóllehet a világosság követeként kellene járnunk
életünk útjait, sokszor a sötétség cselekedetei csúfítják életünket. Már
kora reggel azzal kellene kezdenem napomat, hogy Istenre gondolok.
Itt vagyok Uram, fölajánlom napomat Neked, a Te akaratod legyen min
dennapi kenyerem. Te adtad nekem ezt a napot, engedd, hogy vissza
adjam Neked. Üres kelyhébe beleöntöm minden munkám, örömöm,
szomorúságom, sikert és sikertelenséget, jótetteimet és hozzájuk keverem
bánatom könnycseppjeit. Kérlek változtasd át a tieddé I Nem tudom,
hogy mikor csendül fel az életem miséjét befejező hívó szavad. De jól
van ez így! Ha tudnám a napot, rettegve várnám. Pedig Téged, Uram
örvendezve kell várnunk. És ezt a szót szeretném nagyon hangsúlyozni:
várjuk az Uratl Ez a szerető várakozás tartalmassá teszi életünket, kü
lönös átváltoztató erőt kölcsönöz neki. Az egyik híres színésznőről olva
som, hogy hetvenéves kora után feltűnő buzgósággal kezdett kertész
kedni. Mikor környezete ennek indítéka után érdeklődött, ezt vála-
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szolta: az öregkorban az a legnehezebb, hogy hiányzik a várakozás.
A kertészkedés ezt adja meg az embernek. Ilyen, illetve ehhez hasonló
kertészkedés lelki életünkben tartalmassá teheti minden napunkat.

"Engedd meg, hogy már most mindenünket oda adjuk Neked, nehogy
egykor a halál, mint tolvaj vegye el tőlünk. Ajánljuk fel Neked legszebb
kincsünket, úgy, mint az Atya Egyszülöttét, mint Mária Fiát, mint min
den szent az ő rnűvét, így nem változik majd semmi, amikor hívsz; a
halál szinte észrevétlen átmenet lesz, ragyogó egyesülés Veled, halálra
vált jóságos Isten, aki Magadra vetted emberi természetünket, hogy előt
tünk járj a halálban és az Eletben." (Chiara Lubich)

VILAGíTO MÉCSES

Arpádházi Szt, Erzsébet

Az emberi szív természetéből következik a törekvés, hogy megossza
örömét embertársaival. Ezt tette Fülöp apostol is, miután Jézus meg
hívta apostolául. Boldogan újságoita barátjának Bertalannak: megtalál
tuk a Messiást, akiről Mózes törvényében és a prófétáknál olvasunk.
Bertalan kételkedve hallgatja barátja lelkendező szavait és egy kérdést
szegez neki: jöhet-e valami jó Názáretből? Am Fülöpöt nem lehet lehű
teni a kételkedés hideg zuhanyával. N em vitatkozik, csak ennyit mond:
jöjj és nézd meg! Joggal feltételezhetjük, hogy hasonló kételyekkel fo
gadtákWartburg várában is a Magyarországról érkező királylányt, Er
zsébetet. Az irigykedő, féltékenykedő asszonyok ajkán talán fö1csendült
a kérdés: jöhet-e valami jó Magyarországról? Ez azért is valószínű, mi
vel a nyugati köztudatban még benne élt kalandozó őseink véres emléke.
A kis Erzsébet és az őt kisérő magyar küldöttség nem szállt vitába
Wartburg asszonyaival. Mi sem vitázunk azokkal, akik elfordulnak
Krisztustól és lemosolyogják szentjeit. Nem vitatkozunk, hanem Fülöp
apostollal mondjuk: jöjjetek és lássátok! Jöjjetek Szent Erzsébethez és
megcsodálhattok egy asszonyt, aki felöltözött Krisztus szépségébe.

A magyar ember szeret utazni és őseink kalandozó természetét kö
vetve belecsodálkozni a világ szépségeibe. Am bármerre jár, félszerné
vel mindig hazanéz és gyűjti a bizonyítékokat. Vajon miféle bizonyíté
kokat? Akinek komoly, lelki kapcsolata van a magyar hazával, az Petőfi
Sándorral vallja: "Ha a föld Isten kalapja, hazánk a bokréta rajta."
A mi számunkra más itt a föld, más itt a napfény, más itt a víz a szőke
Tiszában vagy a kéklő Balatonban. Az sem véletlen, hogy ízetlennek
találunk minden ételt és miután végigkóstoltuk a pazar üzletek gyümöl-



cselt, büszkén állapítjuk meg: nálunk terem a legízesebb gyümölcs egész
Európában. De vajon alkalmas-e a magyar föld arra, hogy Krisztushoz
növekvő szenteket neveljen? Vajon a magyar lélek meg tud-e ittasodni
Krisztus szerelmétől? Van-e kitartás benne, hogy nekivágjon az élet
szentség nagyszerű kalandjának? Mivel az emberek jobban hisznek a
szemüknek, mint a fülüknek, Fülöp apostollal mondom: jöjjetek és lás
sátok! Jöjjetek Szent Erzsébethez és nézzétek ezt a magyar vérből, ma
gyar földön fakadt királylányt! Igaz, hogya középkori krónikás nem
hagyott ránk részletes életrajzot. Annyit azonban megsejthetünk. hogy
fényes alakja nem ok nélkül ragyogja át a századok rengetegét. Igaz,
hogy messzi idegenbe sodorta a sors szele, de ő ott is rátalált a szerétet
és a szenvedés anyaföldjére. Megtalálta a maga keresztjét, fölfutott rá,
rnint nemes rózsatő, kibontotta erényeinek csodás virágair, Krisztus jó
illatát lehelte a bűnös világba.

A közelmúltban újabb életrajz jelent meg Lisieux-i Szent Terézről
ezen a címen: Az atomkor szentje, Ezen magam is elcsodálkoztam, hi
szen Teréz élete még a múlt századra esik és nem érte meg az 1942-es
esztendőt, amikor a chicagói egyetemen meggyújtották az első atom
máglyát. Am a könyv meggyőzött, hogy mégis joggal nevezzük az atom
kor szentjének, mert bőven van mondanivalója számunkra. Minden szent
hasonlít egyatommáglyához, aki a szeretet, a hit és a remény energiáját
sugározza az emberek felé. Ilyen értelemben nevezhetjük Szent Erzsébe
tet is az atomkor szentjének. Igaz, a mai világnak új eszményei vannak.
Szépségkirálynők, filmcsillagok, táncdalénekesek, bokszolók, atléták,
aranyérmes olirnpikonok. Ünnepeljük az űrhajósokat, akik veszedelmes
kalandokra vállalkoznak. Am rnit ér a technika rninden vívmánya, ha
a szeretet energiáját balga módon kikapcsoljuk életünk hajtóművéből?

Igaz, a középkor életét vallásos szellem uralta, de szentté lenni akkor
sem volt könnyű feladat. Erzsébetnek is meg kellett küzdenie a köz
szellem zsarnokságával, amely a wartburgi várat is körülvette. Javában
tart a vendégjárás, jönnek a kóbor lovagok, örökös a dínom-dánom.
Erzsébetet is táncba hívják, de ő nem áll közéjük. Nem azért, mert meg
vetette az élet örömeit. O is becsüli a szerelrnet, de nem akad meg az
érzéki örömöknél. O is vallotta: "Azt szeretni csak, ami mulandó, szét
omló alak, nemes szíveknek oly kevés." (Edmond Rostand: Cyrano)
A mai ember boldogtalansága éppen abban keresendő, hogy beéri ezzel
a nagyon kevéssel.

Az a kor és társadalom, amelyben Erzsébet élt, nem ismerte még a
szervezett gondoskodást a nép jólétéről. A hűbéres világban nagyok a
társadalmi, vagyoni különbségek. Éhség, betegség, testi-lelki nyomorú
ság gyötri a szegény népet. Hiába kiáltanak segítségért, a jóllakott füle
nem akarja meghallani jajszavukat. Erzsébet azonban nem tartozik ezek
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közé. Jól látja a szemekben égő gyűlölet tüzét. Megy, siet tehát, hogy
szeretetével kioltsa ezeket a veszedelmes tüzeket.

Igaz, hogy Európa és Amerika gazdag népei az egyre növekvő jólét
aianyszegélyes útját járják. Ha azonban messzebbre nézünk, meg kell
látnunk az éhezők millióit. Tudnunk kell, hogy Afrikában és Azsiában
milliók éheznek és Szent Erzsébet kenyéradó szeretetére szorulnak. Az
indiai Bombay-ban és Kalkuttában a lakosság jelentős százalékának nin
csen lakása. Éjszakáikat az utcákon töltik, amelyeken kilenc óra után
már nem lehet semmiféle járművel közlekedni. Reggel megjelennek a
halottas kocsik és összeszedik azokat, akik örökre elaludtak. Egy német
újságírónak különös ötlete támadt. A hamburgi pályaudvar előtt kezébe
fogott egy kétkilós kenyeret és megkérdezte: ki lenne hajlandó ezért egy
teljes napot dolgozni? Természetesen kinevették. Ha ez az ajánlat Indiá
ban vagy más éhező országban hangzik el, bőven akadna jelentkező.
Ezért csak szégyenkeznünk kell azok dicsekvése hallatán, akik büszkén
emlegetik: annyi atombombánk van, hogya földet akár ötször is el tud
nánk pusztítani. Nos, Szent Erzsébet nem ilyesmivel dicsekedett.

Szent életének híre hamarosan átlépte az ország határait. Tudomást
szerzett róla Ugolin bíboros is, Assziszi Szent Ferenc nagy barátja. Arra
kérte tehát a szentet, hogy küldjön valami ajándékot Erzsébetnek.
Ugyan mit adhatnék én a szegény barát az előkelő fejedelemasszonynak?
Küldd el neki rongyos köntösödet I Mikor Erzsébet megkapta a különös
ajándékot, az ő szívét is hatalmába kerítette a szent szegénység szerelme.
Fölébredt szívében a vágy, hogy egészen szegénnyé legyen. (Prohászka)
Isten teljesítette kívánságát. Rátört a szenvedés fagyos éjszakája és leta
rolta családi boldogságának színes virágait. Elvesztette férjét, kiűzték
otthonaból és szent karácsony éjjelén három gyermekével egy istállóban
húzta meg magát. Am Erzsébet szivében a szenvedés tövisei között is
rózsák fakadtak. A türelem, a szent szegénység, a megbocsátás hervad
hatatlan virágai. Nem csoda, ha visszautasította II. Frigyes császár aján
latát, midőn feleségül kérte. O már egészen Istené volt, az emberek mit
sem adhattak neki.

O Szent Erzsébet, bárcsak mi is belekóstolnánk ebbe a boldog sze
génységbe, illetve boldog gazdagságba! Lehet, hogy nem tudunk követni
abban a magasságban, ahová Isten segítségével emelkedtél. Am ismerjük
d biztató szót: ha nem lehetsz fényes csillag az égen, légy világító mé
cses a szobában! Ez a mi hivatásunk. Szent Erzsébet élete folytatókra
vár. Élni akar a gyermekszerető édesanyákban. Az áldozatos hitvesek
ben. A minden kincsnél többet érő derék asszonyokban. Élni akar ben
ned és ha nem is lehetsz fényes csillag az égen, lehetsz, hát légy világító
mécses a szobában I



A FELEJTHETETLEN KIRALY

Utolsó vasárnap
IKor 15,20-26,28

A világtörténelem egyik legkegyetlenebb hódítójáról Dzsingisz kánról
ulvasom. Néhány héttel a halála előtt bevitette magát kincstárába. Órá
kon át nézegette, kezébe vette a drágaköveket és aranyérméket. Közben
fölfedezett egy érrnét, amelyet valami király arcképe díszített. A feliratot
azonban nem tudta elolvasni. Előhívatta tehát tudósait és rájuk bízta a
megfejtést. Mindössze annyit tudtak mondani, hogy az ismeretlen király
kb. kétezer éve uralkodott. Mikor ezt Dzsingisz kán meghallotta elgon
dolkozott, majd kijelentette: mit ér a királyok dicsősége, ha egy-két év
múltán a feledésbe merül? Csak ez az arany maradt meg belőle ...

A mai ünnepen mi keresztények olyan királyt ünnepel ünk, aki két
ezer év múltán sem lett elfelejtett ember. Hiába próbálták kilakoltatni
a halhatatlanság utcájából, újra meg újra eltemetni. Minden látszat elle
nére ma sem hűlt ki a helye, élő valósága milliók életének. Nem omlott
össze trónusa, nem került múzeumba palástja és koronája. Senki el nem
veheti országát, senki sem foszthat ja meg szolgáló hatalmától. Közis
mert tény, hogy az úgynevezett királyi államforma kiment a divatból.
Ha akadnak is még koronás fők, csak árnyékhatalommal rendelkeznek.
Kérdezhetné valaki: ha ez így igaz, akkor ebben a trónokat döntő forra
dalmi korszakban, miért kellett bevezetni Krisztus király ünnepét?
Talán azért tette ezt XI. Pius pápa, hogya válságos pillanatban utolsó
kenetet adjon a haldokló államformának? Egyáltalán, nem válunk ne
vetségessé, ha jézus Krisztust királyként ünnepeljük? De igen I Bizonyos
értelemben. Gondoljatok csak a nagypénteki jelenetre Pilátus előtt!
Szánalmas mosoly szalad végig a helytartó arcán, midőn jézus királynak
vallja magát. Kacagnak a hóhérok, ócska bíbort dobnak véres hátára,
nádat adnak a kezébe és tövisből fonnak néki koronát. Igy ültetik a
kereszt trónjára ezt a szánalmas és kikacagott királyt. Nem csoda, ha
a csőcselék ezt kiáltja: nem akarjuk, hogy rajtunk uralkodjék I jézus
pedig hallgat, mert senkire sem akarja ráerőltetni uralmát. Neki szabad,
szeretetből szolgáló emberekre, nem is szolgákra, hanem barátokra van
szüksége. Nincs, nem lehet emberhez méltó élet ott, ahol az erőszak ural
kodik. Krisztus felkínálja országát, de nekünk kell kérnünk: jöjjön el
a te országod I

Ha nektek más király kell, ám legyen! Válasszatok istenkedő embe
reket és majd megtapasztaljátok: nincs kegyetlenebb isten az embernél.
A neves német író, Heinrich Böll mondotta egy Izraelben tartott elő-



adásában: "századunk a foglyok és menekültek százada." Hozzátehetjük:
a gázkamrák, a koncentrációs táborok, a diktátorok százada. Vajon miért
süllyedtünk ilyen mélyre? Mert csatlakoztunk a félrevezetett tömegek
hez és velük kiáltottuk Jézus felé: nem akarjuk, hogy rajtunk uralkod
jék! Ha elméletben el is fogadtuk a szeretet parancsát, a gyakorlati élet
ben a hatalom, a tudomány, a művészet útjain kerestük és keressük bol
dogulásunkat. Sokáig azt hittük mi keresztények is, hogy a szeretet egy
parancs a többi közül és erkölcsi életünk tápláléka. Gyakorlása az élet
szentség feltétele. Am hovatovább oda jutottunk, hogy fölismertük : a
szeretet komolyan vétele élet s halál kérdése az emberiségnek. Ha nem
használjuk föl roppant energiáit, puszta életünk is veszélybe kerül. És
mert ez így igaz, ezért nem küldhetjük Jézust a feiedés utcájába. Emberi
tudásunk, a gondolat egyre vastagodó burokként öleli körül földünket.
Am ez is gyilkos öleléssé válhat, ha nem egészítjük ki a szeretet atmosz
férájával. Nézzetek csak körül a mindennapi életben! Miért végeznek
silány munkát egyesek a gyárban, műhelyekben? Miért bosszankodsz,
amikor kihozod autódat a szervizből? Mert, aki csinálta, csak a pénz
után sóvárog, de téged nem szeret. Ha szeretne, nem akarna becsapni.
Miért bánnak sokszor olyan kegyetlenül veled az üzleti eladók? Mert
nem szeretik a vevőket. Miért növekszik a gyermekgyilkosságok száma?
Mert hiányzik az anyai szeretet. Miért a sok válóper, családi békétlen
ség? Miért annyi öngyilkos, főleg az öregek soraiban? Mert nem akar
juk, hogy Jézus, a szeretett király uralkodjék rajtunk. Öt ugyanis csak
szeretettel lehet szolgálni. Új meg új csillagokat tűznek ügyes rakétáink
az égboltra, de lehullanak eszményeink csillagai, amikért élni érdemes.
Vajon ki tanít meg minket az élet értelmére? Ki hirdeti a világ gúnyo
lódása kőzepette, hogy mi emberek az örök élet jelöltjei vagyunk? Nem
úgy élnek-e nagyon sokan, rnint templomunk tornyában a galambok?
Csak szaporodnak, csak piszkítanak és gyáván menekülnek a megken
duló harangoktól.

Mindezek megdöbbentő kérdések és választ kérnek tőlünk. Az ember,
a szellem csúcsára felkapaszkodott ember atombombát szorongat kezé
ben. Egyes nagyhatalmak azzal indokolják a fegyverkezési versenyt,
hogy védelmező atompajzsot tartanak az emberek feje fölé. De kérdem
én: hol lennénk nagyobb biztonságban: az atompajzs alatt, vagy Krisztus
szeretetének sugárzatában ? Eddig csak az egyház hirdette Krisztust,
ma már a veszélybe sodort életünk kiált utána. Vakmerő hatalmunk a
pusztulás szélére sodort, rajtunk csak Jézus segíthet. Csak a szeretet
ernyője alatt fér el az egész világ. Mi keresztények mindezt világosan
látjuk. Ezért imádkozzunk és fáradozzunk azért, hogy eljöjjön, hogy
mindenki vágyakozzék Krisztus király uralmáért.

Mikor Prohászka püspök Budapestre érkezett, igen gyakran gyalogo-
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san tette meg az Egyetemi templomhoz vezető utat. Ilyenkor többször
is elhaladt a piaristák rendháza előtt. Egyszer valaki társaságában
fölnézett az egyik világító ablakszemre, arra a szobára, ahol a nagy hit
tudós, Schütz Antal lakott. Prohászka megjegyezte: ebből az ablakból
még sok világosság árad az országra ... Nos, valami ehhez hasonlót
kíván tőlünk Krisztus király is. Szívünk szobáját világítsuk ki tevékeny,
áldozatos szeretettel! Tegyünk meg mindent, hogy szeretetünkkel hitele
sítsük kereszténységünket ! Legyünk világító ablakai magyar hazánknak
és Krisztus király országának I
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GONDOLATOK ÉS PÉLDÁK
A VASÁRNAPI
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AZ ÚR ÉRKEZÉSE

Advent I. vasárnap
Mt 24, 37-44

Az egyházi év minden esztendőben, mint valami fönséges színjáték
elibénk állítja Isten szavakban és tettekben megnyilvánuló üzenetét.
Nem azért teszi ezt, hogya kívánesi emberszemeket gyönyörködtesse és
a nézőközönséget szórakoztassa. Az üdvösségtörténet nagy drámájában
ugyanis mi keresztények nemcsak nézők, hanem szereplők is vagyunk.
Nekünk is föl kell lépnünk a krisztusi élet színpadára, a bűnbánat lila
köntösében, kezünkben az adventi gyertya szelíd fényével. Egyre mé
lyebb átéléssel kell "megjátszanunk" azt a szerepet, amit a nagy Ren
dező kiosztott nekünk. így leszünk méltók arra, hogy az utolsó felvonás
után, midőn életünk színpadán lehull a függöny, megnyerjük Isten tet
szését.

A földi élet színpadán sokféle színdarabot rendeznek, amelyeknek
nem Isten a szerzője. Az emberek sok olyan szerepet vállalnak, amelyet
nem az Isten osztott ki nekik. Ezért is végződik igen sok élet tragédiá
ban. Biztos cél nélkül járják az élet utcáit és rettegve várják a minden
nek véget vető függöny, a szemfödő lehullását. Nem ég kezükben a re
mény gyertyája és nyíltan hirdetik: az emberi élet nem más, mint vára
kozás a halálra. Az a bizonyos függöny, amelyet a halál keze enged éle
tünk színpadára, mindennek a végét jelenti.

A mai élet sötét színjátékában mi keresztények is ott ülünk a néző
téren. Egyetértünk a többiekkel, hogy várakozás az életünk. Várakozás,
de nem a megsemmisülésre, hanem Krisztusra és az örök folytatásra.
Ez a szó, hogy advent, azt az igazságot kongatja szívünkbe, hogy Isten
várás. Krisztusvárás az életünk. Jön, közeledik felénk az Úr és boldogok
mindazok, akik az O érkezésére várnak. Valahogy úgy, mint a költő
énekében olvassuk: "Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vit
tem, Csöndesen és váratlanul, Atölelt az Isten. Nem harsonával, Hanem
jött néma, igaz öleléssel, Nem jött szép tüzes hajnalon, De háborús éjjel.
Es megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, De Ot, a fényest,
nagyszerűt, Mindörökre látom." (Ady Endre)

Az adventi várakozás szent időszakában nézzünk mi is magunkba és
vessük fel a nagy kérdést: vajon én mire várakozom? Vannak sötéten
látó emberek, akik egy szőrnyű atomháborúra, földünk teljes megsem-
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misülésére számítanak. Ismét mások az Istent, az egyházat akarják el
temetni és sírjuk fölött a jólét, a gazdagság bábeli tornyát építeni. Mi
keresztények nem vagyunk ellenzői azoknak a nemes, emberi erőfeszí
téseknek, amelyek szebbé, gazdagabbá akarják tenni lakóhelyünket: a
földet. Am tisztában vagyunk azzal az igazsággal: ha az Úr nem építi
a házat, hasztalan fáradozunk. Jézusunk nyíltan megmondotta: nálam
nélkül semmit sem tehettek. Ha az Isten elküldte Fiát a földre, ha a bet
lehemi barlang szájával világgá kiáltotta emberszeretetét, nemigen tűr
heti el, hogy nélküle akarjunk boldogulni. Ha Isten ilyen komolyan vesz
minket, mi sem vehetjük semmibe. Sajnos azonban azok a szép idők,
amikor minden embert egy akolba gyűjt a pásztorok Fejedelme, úgy lát
szik még messze vannak. Ezért is csináltunk egy olyan tetőt, amely alatt
mindenki elfér. Ezt nevezzük békés együttélésnek. Ebből a meggondo
lásból fakadt a II. vatikáni zsinat döntése is a vallásszabadságról. Az
eszméket nem lehet erőszakkal az emberek fejébe és szívébe kényszerí
teni I Ez azonban korántsem jelenthet megalkuvást, mert a toleranciá
nak is vannak határai. Ez a határ pedig ott húzódik, ahol a hazugság,
az elnyomás kezdődik. Mi keresztények tudunk várni, de ez nem jelent
tétlenséget. Elsősorban szép életünkkel kell és lehet munkálkodnunk
azon, hogy Krisztus napja, az Isten országa, a béke és öröm egyre köze
lebb kerüljön minden emberhez.

Franz Werfel beszéli el Halljátok az Igét c. könyvében a követke
zőket.

Nabukodonozor bábeli király hadai elfoglalják és földúlják Jeruzsá
lemet. Az utcákon mindenfelé halottak hevernek, üszkös gerendák füstö
lögnek. Sakálok, hiénák, keselyűk falatoznak a halál ravatalán. Jeremiás
próféta, aki megjövendölte a pusztulást, látni akarja a romba dőlt
templomot. Belép a szentek szentélyébe is, ahol a szövetség ládáját őriz
ték, az ószövetség szentségházát. A rombolók ezt sem kímélték. Eltűn
tek a térdeplő kerubok, nyomaveszett a Tízparancsot tartalmazó kőtáb
láknak. Olyan üresen tátong a lerombolt szentély, mint a megtiport nép
szíve. A próféta egyszerre valami sürgető hívást érez. A hívó jel ott fek
szik előtte a földön. Egy kőszilánk. Jeremiás lehajol érte és a kezébe
veszi. Először arra gondol, hogy valami falról hullott törmeléket tart
a kezében. De nemI Már érzi is, hogya szilánk égeti tenyerét. Jobban
szemügyre veszi és fölismeri. Bábel katonái széttörték a sínai kőtáblákat,
amelyekre az Úr rávésette szent parancsait. Most ezt a szilánkot küldi,
a választ. A lenyugvó nap fényében Jeremiás kibetűzi a kőbe vésett
betűket. Ezt olvassa: hogy élj l Isten azért adta parancsait, azért adta
nekünk Jézust, hogy általa életünk legyen és bőségben legyen. A próféta
keblére rejti a kőszilánkot és így megy számkivetésbe népével. Orzi a
nép szívében Isten törvényének szeretetét, mert ez az egyetlen záloga
annak, hogy föltámadjon, fölszabaduljon és éljen.
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Meggyújtottuk adventi koszorúnk első gyertyáját és szelíd fényénél
legyen ez az első igazság, amit szívünkbe zárunk. Amikor a kereszt
ségben Isten gyermekei lettünk, keresztszüleink kezébe is gyertyát adott
az egyház. Jelképezni akarta ezzel a hit világosságát, azt a fényességet,
amit egész életünkre kezünkbe adott az Úr. Hogy fényénél fölismerjük
az Úr érkezését. Lehet, hogy azóta többször kialudt és újra kellett gyúj
tanunk füstölgő kanócát. Lehet, hogy most is a bűn sötétje tanyázik lel
kedben. Ébredjetek hát, gyújtsatok fényt, fényesítsétek ki lámpástokat,
hogy Öt, a Fénylőt, a Nagyszerűe mindörökre lássuk I

MINDIG KEGYELEMBEN

Szeplőtelen Fogantatás
Lk 1,26-38

Adventi időben gyermekkorunk kedves szokása volt a betlehemi já
szol készítése. Karácsony estéjén elhelyeztük a földíszített fenyőfa alatt
azzal a gondolattal, hogy mi is szállást adtunk Jézusnak. Nemcsak abban
a játékistállóban, hanem szívünkben is. Ez a legpuhább bölcső, legked
vesebb jászol számára. A mai ünnepen az egész keresztény világ egy
ilyen tiszta szívre emlékezik. Mennyei Atyánk méltó lakhelyet akart
készíteni Fia számára. Körülnézett a földön, de nem talált. Ezért terem
tette meg Máriát.

Hogya mai ünnep jelentőségét megérthessük, gondoljunk vissza az
emberiség őstörténetére! A bűnbeesésről szóló szomorú költeményben
nemcsak a lázadó emberről beszél a biblia szent szerzője. A bűn tragé
diája végén nem hull le életünk színpadára a befejezés függönye. A nagy
Rendező, az irgalmas Isten ígéretet tesz a folytatás ra, amelynek fősze
replője nem a bukott asszony lesz, hanem a kegyelemben tündöklő Má
ria. Isten őt szánta arra, hogy benne és általa fölemelje az egész emberi
séget. Benne ragyogott föl rnindaz a szépség, amivel Isten meg akarja
ajándékozni az emberiséget, föl akarja ékesíteni a föld minden asszo
nyat, Azt tanítja a lélektan, hogy rninden férfi lelkében ott ragyog egy
"őskép" az igazi asszonyról. Ezt keresik az élet útjain, de csak kevesen
találják meg. Talán nagyon emberi módon szólunk, ha azt állít juk:
Istennek is van valami elgondolása az "örök nőiről", ami úgy ragyog
a teremtés homlokán, rnint "liliom a sötét lombok között". Sőt rni több,
Istennek nemcsak elgondolása van erről, hanem teremtő szeretetével
meg is valósította. Máriában, Jézus édesanyjában mutatta meg, hogy
milyennek gondolta és milyennek akarja látni az igazi asszonyt. Ezért
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kiemelte a bűn törvénye alól és megajándékozta az isteni élettel. Mária
éppen úgy, mint valamennyien, a természet rendje szerint született.
Szeplőtelen fogantatása azonban azt jelenti, hogy ő volt az első, a~i
Istenből újjászületett és részesült a megváltás kegyelmében. Igaz, hogy
a keresztség szentségében mi is elnyerjük ezt az ajándékot. Bennünk
azonban megmarad a bűn gyökere és ismételten meghozza átkos termé
sét. A mi életünkben bűn és erény, gyom és virág, gonoszság és jóság
váltogatja egymást. Tisztaságunk fátyla az önmegtagadások szövőszékén
készül. Sokszor hosszú időnek kell eltelnie, amíg meggyökerezünk a hit
ben és a kegyelemben. Szeplőtelen fogantatásunk nem a születésünk,
hanem a halálunk napján történik. Mégis szép ez a küzdelem és ha győ
zünk, ez is csak azért történhet meg, mert Mária képe ragyog harci lobo
gónkon. Ö mutatja a célt, az eszményt és ő adja kezünkbe a győztes
fegyvereket.

A mainzi székesegyházban van egy régi Mária-szobor, amit még a
13. században faragott valaki. 1942. augusztus u-én hatalmas légitáma
dás érte a várost. A templom környéke teljesen elpusztult és a bombák
a székesegyházat is megrongálták. Különös módon ez a fából faragott
Mária-szobor sértetlenül vészelte át a tűz pusztítását. Hogyan történt?
A magyarázat igen egyszerű. A szobor mellett ledőlt a templom fala
és a szomszédos ház fürdőszobájának vízesővéből az egész tűzvész alatt
a szobor fejére folyt a víz. Igy menekült meg a pusztító lángnyelvektől.
A bűnös szenvedélyek közepette Mária is azért maradt szeplőtelen, mert
a kegyelem élő vize öntözte. Ha valaki, hát ő igazán elmondhatta pál
apostollal: Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok.

Mindezek hallatára fölvetődhet a kérdés: miért tett Isten kivételt
Máriával? A válasz igen egyszerű: mert testét a megtestesült Ige jászo
lává tette. Mária minden nagyságát nem érdemének, hanem Isten kegyel
mének köszönheti. Ezért is nevezzük őt Napba öltözött asszonynak.
"Krisztus a világmindenség központja, napja és bolygó gyanánt kering
körötte minden és mindenki. Am a teremtmények közül senki sem került
oly kÖ7#1 hozzá, mint édesanyja, Mária. Krisztus fénye senkire sem áradt
olyan bőségesen, mint a Szűzanyára." (Horváth Sándor)

Jól tudjuk az evangéliumból, hogy Jézus nem vetette meg a bűnösöket.
Ellenkezőleg! Nyiltan, sokak megbotránkozására hirdette, hogya bű
nösök kedvéért jött a földre. Sőt mi több, közülük választotta aposto
lait is. Egyháza legfőbb pásztorává azt a Pétert tette, aki nagycsütörtök
éjszakáján háromszor is megtagadta Mesterét. Legtöbbet fáradó apostola
Szent Pál lett, aki megtérése előtt kegyetlenül üldözte Isten egyházát.
Mégis meghívta és szolgálatába állította őket. Mikor azonban arról volt
szó, hogy édesanyát válasszon, választása egy szeplőtelen szűzre esett.
Vajon miért? Mert apostolait, papjait mások, a bűnös emberek szolgá
latara rendelte, Máriát azonban a saját szolgálatára. Ezért kellett bűn-
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telennek, szeplőtelennek, kegyelemmel teljesnek lennie. "Aki Istent fo
gan és hord kilenc hónapig a szíve alatt, az csak tiszta, szeplőtelen és
kegyelemmel teljes asszony lehet." (Prohászka)

Amikor a biblia elbeszélése szerint Isten felelősségre vonta Adámot,
az így védekezett: "az asszony, akit Te adtál nekem, ő adott ennem a
tiltott fáról". Most azonban siess Éva Máriához, siess te anya leányod
hoz és csendüljön hálaének ajkadon! Siess te is Adám Máriához, tűnjék
el arcodról a bánat felhője. Mondjad boldogan: Uram, ez az új asszony,
akit nekünk ajándékoztál, ennem adott az élet fájáról. Az ő szeplőtelen
szíve az a szent életfa, amely megteremtette számunkra új életünk szent
gyümölcsét: Jézust.

A PUSZTABA KIALTO

Advent z. vasárnap
Mq, I-IZ

Mikor az ember hosszú és ismeretlen útra indul, társat keres magának.
Sokkal biztonságosabbak lépteink, ha van egy kéz, amelybe belekapasz
kodhatunk. A hosszú út is rövidebb lesz, ha mellettünk egy testvérszív
dobog. Ki tagadná, hogy az Istenhez vezető út is hosszú és sok veszély
leselkedik ránk. Ezért kell valaki, aki olajat öntsön lámpásunkba, meg
fogja kezünk és utat mutasson az élet járatlan rengetegében. Kell, kell
nekünk valaki, hogy el ne tévedjünk a barna sötétben, akit "a testvérek
nek, kik az éjben járnak, Isten küldött szentjánosbogárnak ..." (Sík
Sándor)

Mindezt jól tudja a rni Istenünk, ezért is küldte hozzánk prófétáit
már az ószövetségben. A hit útja rnindig emberszíveken át vezet Isten
felé. Izraelben már hosszú évszázadok óta nem csendült prófétai szó és
e hosszú hallgatás után nagy feltűnést keltett, mikor megjelent egy em
ber, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosság
ról ... Minden adventben ő a rni útitársunk, hogyelőkészítsen rninket
is az Úr érkezésére. Miként az ószövetség számos prófétája, ő is a pusz
tában érlelődött Isten emberévé. Keresztelő Jánosrói nincs ilyen értesü
lésünk, de számos prófétáról tudjuk, hogy mennyire vonakodtak elfo
gadni a prófétai küldetést. Izajás, Jeremiás, Jónás szinte menekülnek
az isteni megbízás elől. Vajon rni a magyarázata ennek? Hát nem di
csőséges dolog az élő Istent szolgálni? A nagy király hírnökének lenni?
Talán méltatlanságuk tudatából fakadt tiltakozó szavuk? Kétségkívül
ebben is volt valami. Az igazi ok azonban máshol keresendő l Ezek a
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bátor férfiak jól tudták, hogy az igazság meghirdetése milyen vakmerő
vállalkozás a hazug világban. Az Istenről tanúskodó férfiak jól látták,
hogya hit szítogatása milyen eredménytelen munka egy élvezeteket haj
szoló világban. De hát hogyan? Nincs igaza annak, aki az embert olyan
lénynek tartja, aki az igazsággal törődik? Nincs igaza annak, aki az
embert az istenkeresők nemzedékéhez sorolja? Sajnos szomorú tapasz
talatok tanúsítják, a világ a bűn átka alatt nyög es az emberek sokszor
jobban szeretik a hazugság sötétjét, mint az igazság világosságát. így
történhetett, hogya prófétáknak csak az a boldogság lett osztályrészük,
amiben az igazság üldözöttei részesülnek. Legkiáltóbb bizonyítéka ennek
Jeremiás próféta esete.

A próféta szabad ember, lelkét nem terhelik a bűn bilincsei. Ettől
akarja megszabadítani embertársait is. Az édes bűn azonban nem adja
meg magát. Belevájja magát az emberbe és visszautasítja Isten hívó
szavát. Ha pedig nem tudja elnémítani a szabadság énekét, a megfélem
lítés eszközéhez folyamodik. Az igazságot nem tudja nem igazsággá
tenni, megpróbálja tehát elnémítani. Ezt tették Izrael hivatalos vezetői
is Jeremiással. Elfogják és megostorozzák a prófétát. Megkötözik, levet
kőztetik és az első, nem is nagyon erős ütés elesattan Jeremiás hátán.
Ekkor azonban olyasvalami történt, ami zavarba hozta az ítélet végre
hajtóit. A szabály szerint ugyanis nem volt szabad a büntetést félbesza
kítani, az elhibázott ütést megismételni. Baruch azonban, a próféta ta
nítványa, megvesztegette az ajtónál álló őrt és besurrant a büntető
kamrába. A templombiztos ügyet sem vetett rá, mert nyilván azt gon
dolta, hogy a küszöb őrének megbízott tanúja. Mikor azonban az első
ütés elesattant a próféta hátán, Baruch szinte oroszlánként fölüvöltött :
tudjátok mit tesztek? Istent ütitek ebben az emberben! (Franz Werfel:
Halljátok az Igét!) Megdöbbentő szavak, mert igazak. A próféta Isten
igéjét hirdette és vele együtt Istent "ostorozták" . Szomorú előjátéka ez
annak az eseménynek, amikor Krisztusban keresztre feszítették az Élet
Urát. Mindez nem jelentene számunkra tragédiát, ha nagypéntekkel le
zárult volna Isten üldözései Vajon miért kell ennek így történnie? A go
noszság titkát ugyan ki ismeri? Miért törődik Isten azzal a földdel, ahol
"szétszaggatott népeknek átkai sóhajtanak fel a csonthalmok közül ..."
(Vörösmarty) Miért küldte hozzánk prófétáit, akiknek fejét az édes
bűnért odaadtuk? Mert az Istenért, az igazságért, a jóság győzelméért
vívott harc nem reménytelen. Nem elveszett az az emberiség, amelynek
Krisztus a testvére.

De hát mégis miben reménykedünk, mibe akasztjuk reményünk hor
gonyát? Keresztelő János egyszerű szavakkal mutat rá arra a támasz
pontra, ahonnan elindíthatjuk hadjáratunkat. Tartsatok bűnbánatot.
mert közeledik az Isten országa! Utasítsátok el a bűnt és adjatok helyet
Istennek a szívetekben I Ismerjétek fel, hogy egy ember tulajdonkép-
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pen két ember. Egy testi ember, aki a bűnben él és egy lelki ember, aki
Isten törvényében találja gyönyörűségét. Bűnbánatot tartani, megtérni
annyit jelent, mint ezt a két embert szembeállítani egymással és harcot
indítani a lelki ember győzelméért. Keresztségünk nem azt jelenti, hogy
az ember valami bűvös varázslat által máról holnapra megváltozik.
A keresztény ember soha sincs készen, csak készülőben van. Nehéz és
sokszor fájdalmas ez a harc, mert egyetlen fegyvere a kereszt. .. (Ro
mano Guardini: Der Herr.) Minél többen vívják ezt a harcot, annál
inkább növekszik az igazság győzelmének reménysége. Ez az egyetlen
olyan küzdelem, amely senkinek sem jelent vereséget. Ha legyőzzük
magunkban a rosszat, legyőzzük a világban is. így majd a gonoszság is
visszavonulásra kényszerül és a szeretet gyűrűjébe zárva le kell tennie
a fegyvert.

Készítsétek az Úr útját, kiáltja felénk Keresztelő János I Tartsunk
bűnbánatot, mert a bűnbánó szívekhez mindig közel az Isten! Adjuk át
magunkat az isteni ácsmesternek, hogy bűnös, haszontalan életünkből
remekművet faraghasson !

TE VAGY-E AZ ELJÖVENDŰ?

Advent 3. vasárnap
MtII,Z-II

A parázna Heródes könnyelmű ígérete Szalóme kezébe adta Keresz
telő János levágott fejét. A vér és arany rabjai gyakran szembekerülnek
az igazsággal. Nemegyszer az erőszak fegyveréhez nyúlnak, hogy elhall
gattassák lelkiismeretbe hasító kiáltását. Keresztelő János nem nyugta
lankodik börtönében. Annak tudatában viseli bilincseit, hogy küldeté
sét befejezte. Eljött már, az emberek között áll az, akinek ő saruszíját
sem méltó megoldani. Nem féltékeny a názáreti Prófétára, akinek nö
vekednie kell, neki pedig kisebbednie. A börtönben meglátogatják régi
tanítványai. Lelkesen beszélnek Jézus prédikációjáról és csodatetteiről.
Ezek hallatára a halálra készülő szent teljes bizonyosságra vágyva, egy
kérdést intéz Jézushoz: Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?

Régen elhangzott már Jézus válasza, amely a bizonyosság békéjét
csókolta János lelkébe. Am azóta is, újra és újra fö!csendül a kérdés
az utat kereső, tévelygő emberiség ajkán, amellyel Jézushoz fordul és
megkérdezi tőle: Te vagy-e az eljövendő vagy mást várjunk? Különö
sen a viharos idők süvöltésében, az emberiség válságos óráiban, a tör
ténelem milliók sorsát érintő változása közepette, mi is, ma is megkér-



dezzük jézustól: Te vagy-e az eljövendő vagy mást várjunk, mást ke
ressünk? Tudsz-e segíteni a huszadik század emberiségén? Tudsz-e se
gíteni azokon, akik elfordulnak Tőled és kikacagják az evangéliumot?
Tudsz-e, akarsz-e segíteni egy olyan világon, amely szinte megtévesztő
határozottsággal állítja: nem Te vagy az eljövendő, mi mást várunk!?
Az atomkorszak emberének új eszmék, új próféták kellenek! A keresz
ténységnek a többi vallással együtt el kell tűnnie az élet színpadáról!
A jobb szívűek felkínálják jézusnak a múzeumokat és a poros könyvtá
rakat. Nem csoda, ha ebben a nagy tülekedésben, mi, Krisztus hívei,
Mesterünkhöz fordulunk és arra kérjük: mutasd meg, hogy Te vagy az
eljövendő és mást hiába várunk! Amint egykor Keresztelő jánosnak,
jézus nekünk is válaszol. Nem szavakkal, hanem az élet tényeivel. Az
emberiséget pusztító háborúk az ő válasza. A békétlenség, a nemzetek
és társadalmi osztályok között dúló harc az ő válasza annak az emberi
ségnek, rnely nem akart és nem akar Isten útján járni. A technikai fej
lődés, a tudomány félelmetes erők birtokába juttatta az embert. Az iga
zi krisztusi szeretct nélkül mindez pusztulásba sodorhatja bolygónkat
és az egész emberiséget. Ezért a történelem dialektikája is Krisztus felé
sodorja az emberiséget.

Sokan megállapították már, hogy jézusról nem lehet élet- vagy jel
lemrajzot írni. Isteni lénye kibújik fogalmaink, szavaink hálójából.
Mindezek ellenére a legfontosabbat mégis megtudhatjuk róla. Neveze
tesen azt, hogy benne a második isteni személy egy tökéletes ember
ségben jelent meg közöttünk. Ö képviseli az emberség csúcsát, ahová
mindenkinek törekednie kellene. Ö rnutatja meg: milyennek gondolta
és rnilyennek akarja Isten az embert. így is mondhatnánk : Krisztus a
mi példaképünk. Hozzá kell hasonulnunk. Benne nincs semmi rendkí
vüliség, semmi különcködés. A szentek magatartásában gyakran meg
figyelhetünk bizonyos túlzásokat, amelyek inkább csodálandók, mint
követendők. jézus magatartását valami vonzó természetesség jellemzi.
Tud sírni barátja sírjánál, nem rejti el könnyeit. Tud örvendezni a kánai
menyegzőn vagy a virágvasárnapi hozsanna hallatára. Tud haragudni
és korbáccsal kiverni a templomból lármázó kereskedőket. De tud meg
bocsátani a könnyező Magdolnának vagy az őt megtagadó Péternek.
Minden nemes emberi tulajdonság megtalálható benne. Ezért van az,
hogy jézus követése minden ember számára fölemelkedést jelent a tel
jesebb emberség magasába.

Egy édesapa újságot olvasott és kisfia állandóan zavarta kérdéseivel.
Az apa végül türeimét veszíti és kitép egy lapot az újságból, amelyen
egy térkép látható. Széttépi és arra biztatja fiát: rakd össze! Azt gon
dolja ezzel jó ideig elbíbelődik majd a gyerek és békén hagyja. Legna
gyobb meglepetésére azonban a kisfiú hamarosan elkészül a térkép ősz
szeillesztésével. Hát ezt hogy csináltad ilyen hamar? 0, nagyon egysze-



rűen, válaszolja a fiúcska. A térkép másik oldalán egy ember képe volt
nyomtatva. Összeraktam az embert és ezzel a térképet is. Találó törté
net ez annak megvilágítására, hogya világ rendjét is akkor valósítjuk
meg, ha az embert "összerakjuk". És ebben a munkában Krisztus szent
embersége a példaképünk. Ö az a férfi, akiről Pilátus is kijelentette:
Ecce homo, íme az ember! íme, ilyen az igazi ember, akiben mennyei
Atyánknak is kedve telik. A földi élet műtermében az ő példája szerint
kell megmintázni magunkat. Egy béna emberrőlolvastam, aki azzal
foglalkozik, hogy fából feszületeket farag. Nekünk is jézust kell kifa
ragnunk, de nem fából, hanem önmagunk nyersanyagából.

Madách Imre az Ember tragédiájában ezt a súlyos mondatot adja
Isten szájába: "Adám, Adám, elhagytál engem. Elhagylak én is, lásd
mit érsz magadban ... l" Ez az elhagyás, ez a hűtlenség, ez a lázadás
örök kisértése az emberiségnek. Isten azonban gondoskodott arról, hogy
erre a döntő kérdésre: Te vagy-e az eljövendő?, ma is válaszoljon va
laki. Itt él közöttünk az egyház, akinek legfőbb feiadata, hogy jézus
hoz vezesse az embereket. Sokszor és sokan panaszkodnak: nehéz idő
ket élünk. Erre XI. Pius pápa ezt felelte: "Mindennap megköszönöm
Istennek, hogy ilyen nagy időben élhetek. A jó és a rossz világméretű
harcot vív egymással. Ilyen körülmények közepette senkinek sincs joga
ahhoz, hogy középszerű legyen ..." Krisztus követőivé és ezáltal nagy
emberekké kell lennünk. Egy magyar írónő könyvében olvasom: "Isten
betegséggel és elfáradással állítja meg az embert. hogy látni tanuljon
és belenézzen a saját szívébe." Isten a mi nemzedékünket is megállította.
A véres háborúk csatamezőin, a gyűlölet vízözőnében, az eredménytelen
konferenciák üléstermében. Megállított, hogy főlnézzünk Krisztusra és
megtanuljuk : Ö az eljövendő, mást hiába várunk!

ISTEN AJANDÉKA

Advent 4. vasárnap
MtI, 18-24

Közeledik karácsony napja, a szeretet és a belőle fakadó ajándékozás
ünnepe. Mi hivő emberek leborulunk jézus jászola előtt, akivel Isten
minden kincsét nekünk ajándékozta. Út utánozzuk tulajdonképpen, ami
kor különféle ajándékainkat elhelyezzük a gyertyafényes karácsonyfa
alatt. Ezzel szinte elismerjük és meghirdetjük azt az igazságot, hogy
életünket és legértékesebb kincseinket ingyen, azaz ajándékba kapjuk.

Ezt az igazságot azért is jó hangsúlyoznunk, rnert korunk embere haj-



lamos a büszkeségre és elbizakodottságra. Tagadhatatlan, hogy ez a ma
gatartása nem alaptalan. Fennen hirdeti: megteremtjük mindazt, amire
szükségünk van. Tervszerű gazdálkodással gondoskodunk jövőnkrőI.
Az ember nem koldusa, nem kiszolgáltatottja a természet erőinek. Egy
re ötletesebb gépeket szerkesztünk, amelyek letörlik arcunk verejtékét.
Megszüntettük a bibliai átkot és egyre kényelmesebbé varázsoljuk éle
tünket. Gondoskodunk a szórakozásról és egyre színesebbé válnak szür
ke hétköznapjaink. így sorolhatnám fel az emberi dicsőség litániáját,
amelyre sokszor jómagunk is áment mondunk. Am a mai evangélium
mint valami disszonáns hang, beleront az emberi teljesítmények dics
himnuszába. Említést tesz jézus születésének körülményeiről és ezzel
a megváltás ajándékjellegét hangsúlyozza. Sokan persze nem hiszik és
kigúnyolják az evangélium beszámolóját. Ki hallott már ilyesmit, hogy
egy asszony anya legyen és ugyanakkor szűz maradjon? jóllehet sokat
beszélünk napjainkban a természet átalakításáról, azt nem akarjuk el
ismerni, hogy ilyen hatalommal Isten is rendelkezik. A tudomány is
egyre többet beszél a "determinizmus alkonyáról", azokról a kivételek
ről, ugrásokról, amelyek velejárói fejlődő világunknak. Mi hivő emberek
egyetértünk abban, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. Az a jé
zus, aki mint Isten, öröktől fogva született anya nélkül az Atyától, em
berségét egy szűztől kapta földi apa közbejötte nélkül. Ennek hallatára
egyesekben fölvetődhet a kérdés: miért volt erre szükség? Talán az
Isten megveti a házaséletet, a férfi és nő életadó kapcsolatát? Nyilván
való, hogy nem erről van szó. Hiszen Isten volt az, aki az embert férfi
nak és asszonynak teremtette. Szent dolog a házasság és az emberi élet
továbbadása. Hát akkor az Isten miért tért el a természet rendjétől,
midőn a Fiúistent testbe öltöztette? jézus rendhagyó születése azt az
igazságot hirdeti, hogy minden élet, de még inkább istengyermeki éle
tünk, Isten ajándéka. Éppen ezért jézus nem a férfi akaratából, hanem
az Atya ajándékaként jött a világra. Az eget nem lehet megostromolni,
emberi erővel meghódítani. Az Isten országa karácsonyi ajándék, a
Szentlélek remekműve egy Szűznek ölén ... Az üdvösséget nem lehet
"megteremteni", csak elfogadni ...

Mindezt kezdetben Szent józsef sem értette. A Szentlélek azonban
felvilágosította őt és megismertette Mária titkával. Érthető, hogy Isten
gyöngéd szeretete meg akarta óvni Máriát a falu nyelvétől. Ezért gon
doskodott Szent józsef személyében egy nevelőatyáról, akit a nép ter
mészetesen apának tartott. Az az Isten, akitől minden atyaság származik
égen és a földön, nem akarta, hogy szeretett fia apátlan árva legyen a
földön. Napjainkban sokat foglalkoznak a szociológusok a modern tár
sadalom problémáival. Az úgynevezett ipari társadaiomban megrendül
a család hagyományos alapzata és idestova egy anyátlan és apátlan tár
sadalomban élünk. Ugyanakkor egyre szélesebbre nyílik az a szakadék,
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amely elválasztja egymástól az apák és fiúk nemzedékét. A fiatalok élet
felfogása megváltozik és tudásukban is felülmúlják szüleiket. Többé már
nem a gyerekek tanulnak szüleiktől, hanem megfordítva. Sok apa azért
végez magasabb iskolát, hogy ne kelljen szégyenkeznie gyermeke előtt.
A fiatalok új és szabados erkölcsi elveket vallanak és lemosolyogják
atyáink hitét és erkölcsi szemléletét. Mindez hozzájárul az apátlan tár
sadalom kialakulásához. A szociológusok, nevelők sokszor tehetetlenül
állnak szemben ezekkel a problémákkal. Vajon a Szentírás ad-e eliga
zodást ezekben a kérdésekben? Feltétlenül. Igaz, nem sokat tudunk jé
zus gyermekkoráról. Am 12 éves jeruzsálemi tartózkodása elárulja, hogy
milyen bölcsesség, isteni tudás lakozott benne. Mégis mi történik? Mikor
Mária és józsef megtalálják a templomban és szemrehányással illetik,
jézus szót fogad, hazamegy és engedelmeskedik nekik. Pedig milyen
óriási volt az a szakadék, amely nemcsak tudásban, de természetben is
elválasztotta Ot józseftől és Máriától!

A mai evangélium idézi Izajás próféta jövendölését, aki a Szűz fiát
Emmánuelnek, azaz "Velünk az Isten"-nek nevezi. jézusban valóban
eljött hozzánk az Isten. Ennek eljövetelén munkálkodni az atyai köte
lességek közé tartozik. Pál apostol azzal dicsekszik egyik levelében,
hogy az evangélium hirdetése által ő adott híveinek új életet. Ennek a
magasabb rendű, hitet adó atyaságnak szolgálata minden keresztény
édesapa szent kötelessége. Igy tükröződik majd a földi édesapák arcán
Isten örök atyasága. Igya hit egységében találkoznak össze a különböző
nemzedékek. Igy leszünk egy apátlan társadalomban is egy Atyának
boldog gyermekei.

AZ ÜDVÖSSÉG ÉJJELE

Éjféli rrnsere
Lk 2, 1-14

Szent karácsony éjszakáját ünnepeljük, amikor a közös öröm testvérré
ölel mindnyájunkat. Ez az öröm hozott el ide a templomba is, jézus
jászolához. Szemünkben ott ragyognak a karácsonyfák fényei, fülünk
be cseng gyermekeink kacagása. Most pedig csatlakozni szeretnénk a
betlehemi pásztorokhoz, hogy köszöntést mondjunk a Kisdednek, aki
váltságot hozott az embereknek.

Néhány perce csak, hogy elmúlt az éjfél és ez minden esztendőben
365-ször megismétlődik. Vajon a mai éjszaka miért emelkedik ki a többi
közül, mi öltözteti ünnepi fényességbe? Mi hivő emberek jól tudjuk,



hogy ez a fényesség a betlehemi barlangból árad a világra. jézus szüle
tése ugyanis új korszakot nyitott az emberiség életében. Azon a szent
éjszakán is, szerte a földön, sok édesanya örvendezett gyermeke szüle
tésének. Mi azonban ma egy olyan gyermeket ünnepelünk, aki nemcsak
egy családnak, hanem minden idők emberének örömhírt jelent. De hát
miféle gyermek az, aki ma is jászolához vonzza az emberek millióit?
Miféle gyermek az, akit nem tudunk elfelejteni? Miféle gyermek az,
akit ölelő karok, megnyíló szívek, bezárt kapuk és gyilkos Heródesek
várnak? Ki az a gyermek, akinek mosolya annyi gyermek arcán kigyújt
ja fényeit? Mit hozott nekünk, mivel érdemelte ki ezt a világraszóló
ünneplést? Miféle kincseket rejt a betlehemi barlang, amely ma is lázba
hozza a kincskereső emberi szíveket? Mi, keresztények jól ismerjük a
választ. A mai estén azonban üdvös, ha ismét megfogalmazzuk.

Egyházanyánk tanít minket arra, hogy jézus születésével új korszak
kezdődik az emberiség életében. Múlttá váltak azok az idők, amikor
"csak" ember volt az ember. Sokáig tartott, amíg az ember fölébe nőtt
a többi teremtménynek. Hosszú évezredeken át térdelt a bálványok
előtt. Sokáig barangolt céltalanul a teremtés erdejében. Lassan meg
ügyesedtek kezei és izmosodó értelme győzelemre segítette a természet
ellenséges erői felett. Am alighogy rádöbbent erejére és kinyílt benne
az öntudat, nem tudta mit kezdjen életével. Korunk embere csodálatos
gépeket szerkeszt, de ezeknek megvan a maguk céljuk, rendeltetésük.
Óránk az időt jelzi, motorjaink hangsebességgel röpítenek, számítógé
peink bonyolult rnűveleteket végeznek helyettünk. Az ember is, saját
létének bonyolult szerkezetét vizsgálva, arra a megállapításra jut, hogy
ez sem lehet a véletlen alkotása. Sajnos az emberiség bölcsei sem tudtak
egyértelműen válaszolni az emberi lét nagy rniértjeire. Istennek kellett
közbelépni és elküldeni a választ. Ez a válasz itt fekszik a betlehemi
jászolban, akit mi egyszerűen csak testvérünknek, jézusnak szólítunk.
Hosszú évmillióknak kellett elmúlni, amíg az emberiség megkapta ezt
az ajándékot. És ki tudja, mennyi időnek kell eltelni, amíg az emberi
ség el is fogadja ezt az ajándékot. Mert bármilyen hihetetlenül is hang
zik, Káin vére folyik ereinkben és sokan nem hajlandók testvérként fo
gadni és köszönteni jézust. Ez azonban mitsem változtat azon a tényen,
hogy Isten fia testvérünkké lett és ezzel megnyitotta előttünk az isteni
élet útját. Ez az ember hivatása: felnőni a Krisztus-testvériség magasá
ba. Istenarcú lénnyé változni.

Mily szívesen büszkélkedünk az úgynevezett nagy emberekkel. Szí
vesen dicsekszünk azzal, hogy egy nagy költőnek, államférfinak vagyunk
a leszármazottai. Sokszor a riporterek is fölkeresik őket, hogy tudako
zódjanak nagynevű rokonaik felől. Mi keresztények pedig azzal büsz
kélkedünk, hogy Isten rokonai, Krisztus testvérei vagyunk. Nincs ennél
előkelőbb rokonság és nagyobb méltóság I O, jézusunk, ma este jobban
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mint bármikor, átérezzük. hogy milyen gyarló testvéreid vagyunk! Mily
kevéssé hasonlítunk Hozzád mindabban, amiben hasonlítanunk kellene!
Mily sokat gyűlölködünk, pedig Te mindenkit szerettél. Mily gyorsak
vagyunk a haragban és mily restek a megbocsátásban. Te békét hirdet
tél, mi pedig gyilkos fegyvereket gyártunk. Te szolid voltál, mi pedig
erőszakosak.

Mindezek hallatára mentegetni kezdjük magunkat. Hiába testvére
valaki Michelangelónak, ez még nem jelenti azt, hogy ő is Mózes-szob
rot faraghat. Hiába lenne testvére Beethovennek. ez még nem jelenti
azt, hogy egy másik Kilencedik szimfóniát komponálhat. Hiába gyer
meke valaki Petőfi Sándornak, ez nem jelenti azt, hogy ugyanolyan jó
verseket írjon, mint édesapja. Hiába vagyunk testvérei Krisztusnak, ha
hiányzik belőlünk az a lélek, az a többlet, amiveí Ö rendelkezik. Mi
nem kelhetünk versenyre Krisztussal. Ez igaz! Am az is igaz, hogy kö
vethetjük. Mert Ö erre erőt és lehetőséget ad. A betlehemi barlang dí
szei nem az angyalok, hanem a szentek végeláthatatlan seregei. Akik el
fogadták Isten karácsonyi ajándékát, akikben Isten kegyelme nem volt
hiábavaló. Mert mindannak, aki befogadja, hatalmat ad, hogy Isten
fiává legyen.

KARACSONYI VENDEGSEG

Karácsonyra
Lb,15- 2 0

Ha lenne olyan rádiókészülék a világon, amely felfogná egy távoli
csillag üzenetét, ahol értelmes lények élnek; ha meg tudnánk fejteni
ezt az üzenetet; ha ez az üzenet így hangzana: szeretnénk meglátogatni
titeket, mikor mehetünk, - vajon rnit válaszolnátok? Talán a kíván
csiságtól ösztökélve ezt: várjuk érkezésteket. azonnal induljatok! En
azonban közbeszólnék : ne siessük el a dolgot, várjunk azzal a válasz
üzenettel ! Nem gondoljátok, hogy előbb föl kellene készülnünk foga
dásukra? l Nézzetek csak körül a földön I Bombák hullanak, pokolgé
pek robbannak, ágyútűz zúdul a békéről álmodó városokra. Menekültek
dideregnek a sátortáborokban. Ehezők nyöszörgése, sírása hallik. Kon
centrációs táborok nyomora, rabok kórusa, bilincsek csörgése, mint
megannyi szégyenfolt csúfítja a földet. Nem, igazán nem vagyunk foga
dóképesek! Először rendet kellene teremtenünk házunk táján. Ez azon
ban nem megy könnyen! Mennyi időt fecséreltünk már el az eredmény
telen konferenciákon! Mennyi szerződést kötöttek és csaknem mind
egyiket megszegték. Rádiónkban pedig újra meg újra fölcsendül a kér-
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dés: mikor mehetünk? Sokan tanácstalanul néznek egymásra. Igaz, hogy
én jelentéktelen fa vagyok az óriás emberrengetegben, de lenne egy in
dítványom. A távoli csil1ag képzelt lakóinak üzenjük ezt: ha jönni akar
tok, jöjjetek karácsonykor!

Vajon miért? Mert ma csaknem minden családban ünnepi asztalt
terítenek. Mert ma minden szobában gyertyafényes karácsonyfák tűn
dökölnek. Mert ma nem harácsol unk , hanem ajándékot osztogatunk.
Mert ma a békéről énekelünk és a jóság puha kendőjét terítjük szeret
teinkre. Karácsony mégiscsak a legszebb nap az öreg Európa földjén,
amikor úgy-amennyire fogadóképesek vagyunk. Ezért kedves csil1ag
lakók: ha jönni akartok, ma jöjjetek!

Vajon miért ilyen szép ünnep a karácsony és miért öltözteti örökzöld
köntösébe a szíveket? Vajon honnan indul ez az ajándékozási láz, amely
által mindenki megéli boldogító gazdagságát? I Honnan van az, hogy
azok a testvérek is, akik talán az egész esztendőben elkerülik a temp
lomot, most itt vannak közöttünk? Miért van az, hogy a közömbösség
hamuja alatt is fölizzik a hit parazsa és elindulunk vele Betlehem felé?
A válasz igen egyszerű. 1980 évvel ezelőtt, erre emlékezünk a mai na
pon, különös látogató érkezett a földre. Nem egy csil1agbéli lény, nem
valami repülő csészealjon, hanem egy Gyermek rongyos istál1óban egy
Szűznek ölén. Jézusban az Isten hajolt le hozzánk, hívás nélkül, de meg
rakodva a legnagyobb üzenettel: ember, szeretlek! Karácsony azért
nagy, azért szent és örök ünnepe a világnak, mert megtestesült az Isten
szeretete, Azért önti el szívünket az ajándékozás láza, mert Isten szere
tett Fiával mindent nekünk ajándékozott.

Ezért mondom: kedves képzelt lakói a távoli csil1agvilágnak, ha jön
ni akartok, akkor még ma, karácsonykor jöjjetek! Ez a nap a nagy in
dulások és megérkezése k napja. Mennyi ember születik naponta a föld
re! Egyre növekszik a földet beborító emberrengeteg. Vannak benne je
lentéktelen, szürke emberkék, de akadnak magasba nyúló királyi töl
gyek. Az elmúlás azonban mindegyiket megfosztja az élet, a hírnév, a
dicsőség lombjaitól. Csak egyetlen örökzöld fája van az embererdőnek
és ez Jézus Krisztus. Vajon mi ennek a magyarázata? Honnan a betle
hemi barlang példátlan sikere? Miért van az, hogy sem a kegyetlen idő,
sem barátaink gyávasága, sem ellenségeink igyekezete nem tudja a fele
dés szikláját görgetni a betlehemi barlang elé? Hiába dobálják feléje
a hazugságok felhőrongyait, Jézus mosolya szivárványként tündöklik a
világ felett.

Vajon ki ez a Gyermek? Az egyszerű ácsmester, József, és Mária fia?
Ki ez a Gyermek, akire már csecsemő korában véres kardok leselkednek
és földönfutóként menekül Egyiptomba? Ki ez a Gyermek, aki 12 éves
korában megszégyenítette az írástudók bölcsességét? Ki ez a Gyermek,
aki csak engedelmességével emelkedik ki a többi közül? Ezek és ezek-



hez hasonló kérdések záporoznak felénk képzelt látogatóink ajkáról.
Kicsoda Jézus? Sokan zavarba jönnek és hirtelenjében nem tudják mit
válaszoljanak. Egy szupersztár, mondják egyesek. Legendás alak, da
dogják mások. Bölcs tanító, vallásos zseni ... Forradalmár. Vendégein
ket azonban nem elégíti ki a sokféle válasz. Nekik egyetlenegyre, az
igazra lenne szükségük. Ezért fordulnak Jézus jegyeséhez, az egyházhoz
és tőle remélik a helyes választ. Meg is kapják. Jézus az Isten fia, aki
nem távoli csillagról, hanem az örökkévalóságból érkezett. Isten küldte,
hogy szent embersége legyen az út, amelyen elindulhatunk nem a világ
űr meghódítására, hanem az Isten országa felé.

Úgy gondolom, hogy csillagbeli vendégeink szinte irigykedve hall
gatják szavainkat és talán ők is valami ehhez hasonlóval dicsekednek.
Testvérként nyújtanák felénk ölelő karjukat és azt mondanák: de jó,
de szép itt, ezen a karácsonyi földön! Nem is megyünk el innen sokáig.
Ennek hallatára azonban meghökkenünk. Itt akarnak maradni? Nem,
ez nem lehetséges ... Hiszen a föld nem mindig ilyen szép, mint kará
csonykor ... Igaz, hogy Jézus már 1980 éve eljött a földre, de mi em
berek még el sem indultunk igazában Betlehem felé. Jaj, de hosszú az
út Sashalomtól Betlehemig! Jaj, de hosszú az út a bűnök éjszakájától
Krisztus világosságáig! Jaj, de hosszú az út az erőszak, a gyűlölet heró
desi palotájától a békés istállóig! 6, de hosszú a hitetlenség útja és
mennyi veszély leselkedik ránk a hit utcájában is! Mily keveset valósí
tottunk meg Jézus igazi szelleméből. Ezért tart a karácsony csak egy-két
napig és aztán rninden visszazökken a régi kerékvágásba. Ne marad
jatok itt, menjetek csak vissza hazátokba csillagbeli vendégek, hogy ne
kelljen szégyenkeznünk előttetek!

Menjetek l Mi pedig megpróbálunk ebben az új esztendőben nemcsak
egy napig, hanem 365 napig karácsonyi életet élni. Mert ha ti nem is,
de valaki megígérte, bejelentette váratlan jövetelét. Igaz, nem tudjuk
sem a napot, sem az órát. Mégis boldogok leszünk, ha a hit és a szere
tet karácsonyfája alatt ébren talál minket.

ISTEN DICSŰSÉGE

Karácsony
JOl; 1-18

Szent karácsony ünnepén még azok a keresztények is akik talán az
egész év folyamán elkerülik a templomot, ilyenkor ünnepelni akarnak.
Ünnepelni a gyertyafényes karácsonyfa előtt, ünnepelni a karácsonyi



dallamoktól zengő fenyőillatos templomokban. Mikor pedig a szentrni
sében fölcsendül ajkunkon a betlehemi angyalok éneke: "Dicsőség a
magasságban Istennek", mindenki elérzékenyül és úgy véli : ez a ragyo
gó ünnep valóban Isten dicsőségét hirdeti. Most azonban álljunk meg
néhány percre és gondoljuk meg: az első betlehemi éjszakán majdnem
minden másként történt. Nem díszes oltár, nem fénybe öltözött temp
lom és nem harangok csengése köszöntötte az isteni Gyermeket. Nem
bársony és selyem, csak háziszőttes pólya takarta melegre vágyó testét.
Nem fogadták lelkes tömegek, csak Mária és József, majd az egyszerű
pásztorok tették eléje szívük aranyát. Ezért különös, szinte érthetetlen,
midőn angyali ének csendül az éjszakában és még különösebb az, amit
énekelnek. Dicsőség a magasságban Istennek! 0, ti, kedves betlehemi
angyalok, mondjátok csak, nem tévedtetek? Vajon ez a szegényes is
tálló, a jászol, az állatok leheletéből született meleg, ezek hirdetnék Is
ten dicsőségét? Nincsenek itt éljent kiáltó tömegek, nincs itt fény és
pompa, csak a csöndes éjszaka teríti csillag-csipkés palástját az isteni
Kisdedre. 0, Urunk Istenünk, hát ez lenne, ilyen lenne a Te dicsőséged?

Oszintén bevalljuk, nem értjük az angyalok énekét, mert mi emberek
egészen másképp gondolkozunk a dicsőségről... 1810. aug. I ~-án a
világhódító Napóleon gyermeke születését várta. Egész Európa fe
szült figyelemmel nézett a nagy esemény elé. Hercegnők, tábornokok,
csupa előkelőségek utaztak Versailles-ba, hogya gyermekét váró csá
szárnő, Mária Lujza közelében lehessenek. Az újszülött számára két
ágyat készítettek. Egy kéket, ha a gyermek fiú lesz és egy rózsaszínt, ha
leány. Párizs népe aranybölcsőt ajándékozott a császárnak. Végre hosszú
várakozás után megvitték a hírt Napóleonnak: fiúgyermeke született.
Ezek után 101 ágyúlövés és hatalmas lelkesedés köszöntötte az újszü
löttet. Íme, ez a születés valóban ünnepélyes, dicsőséges volt mindenki
szemében.

Am Jézus születését, ezt az ismeretlenség homályában lejátszódó ese
ményt, hogyan lehetne dicsőségesnek neveznünk? Vajon nem tévedtek
a betlehemi angyalok? Nem, ők nem tévedtek és igazat énekeltek. Bet
lehem, az istálló valóban Isten dicsőségét hirdeti. Az Isten fiának eljö
vetele az egész világ tudomására hozta: minket, embereket, szeret az
Isten. O ugyanis abban keresi és abban találja dicsőségét, hogy kiáraszt
ja szíve szerétetét. Isten dicsősége nem azáltal mutatkozik meg igazán,
hogy a világmindenség kápráztató színjátékával megcsillogtatja előttünk
hatalmát és gazdagságát. Isten dicsősége nem abban nyilatkozik meg,
hogya bűnt megtorolja és igazsága pallosát megsuhogtatja fölöttünk.
Isten legnagyobb dicsősége: az ő szeretete. Mikor egyszülött Fiát a föld
re küldte, nem kért semmit sem tőlünk. Nem igényelt semmit a föld
cifra rongyaiból. Nem azért jött, hogy kérjen, hanem hogy adjon. Szü
letésével kinyilatkoztatta: a földön minden csak szemét a szeretet ara-



nyához mérve. Nem szép szavakkal, hanem emberré alázódásával hir
dette meg: Isten igazi dicsősége az ő szeretete. Ezért igazatok van kará
csonyi angyalok, mikor Isten dicsőségéről zengedeztek. Isten nem úgy
gondolkozik, mint mi, gyarló emberek. Szerinte minden aranynál érté
kesebb a szeretet aranya. Minden hatalomnál erősebb a szeretet hatal
ma. Minden éneknél szebb a szeretet éneke. Minden dicsőségnél na
gyobb a szeretet dicsősége.

Egy Schmelen nevű német ember még az elmúlt században Afrikába
utazott. Itt fölkeresett egy namas nevű néger törzset, megtanulta nyel
vüket, hogy Krisztust és evangéliumát hirdesse nekik. A pogány nama
sok azonban rá sem hederítettek a buzgó hithirdetőre. Öt azonban nem
törte le a sikertelenség. így biztatta magát: közelebb kell férkőznöm a
szegények szívéhez! Levetette tehát európai öltözékét és ettől kezdve
éppen olyan ruhában járt, úgy étkezett, olyan sárkunyhóban lakott, mint
a feketebőrű namasok. Az európai telepesek kinevették, ám a bennszü
löttek fölismerték: ez a fehér ember szeret minket. Most már jobban
figyeltek beszédére és többen megkeresztelkedtek ...

Ezt tette egy jószívű ember az emberekért. De mennyivel többet tett
értünk az Isten, midőn egyetlen fiát hozzánk küldte! O nemcsak ruhá
zatunkat, de emberi természetünket, sorsunkat is magára öltötte, hogy
meghirdesse mindennél erősebb szeretetét, Senkinek sincs akkora di
csősége, mint Istenünknek, mert senkinek sincs az övénél nagyobb sze
retete. Ezzel tanít meg minket is arra, hogy az embernek is igazi dicső
ség az ő szeretete. Nem a zakatoló gépek, nem a világűrben száguldó
rakéták, nem az atomernyők, nem a tudomány és a technika az ember
igazi' dicsősége, hanem a szerétet. Meg kell érteni ezt kedves férfiak,
akik oly szívesen ültök a hatalom kormánykereke mellé. A ti dicsőség
tek sem lehet más, mint az irgalom, mint a szeretet, ami a tudomány
erőit a boldogság szolgálatába fogja. A férfiak dicsősége is az a szere
tet, mely védi a gyengéket, békét teremt a családok és nemzetek között.
Nekünk nem imponálnak a halál aratói, a halálgyárosok, a háborús
gyújtogatók. Nem kérünk a népnyúzó zsarnokokból. akik letépik rólunk
a szabadság drága köntösét. Nekünk s a világnak olyan férfiakra van
szükségünk, akik abban keresik dicsőségüket, hogy szeretnek ...

Azután nektek is, kedves asszonyok, nem szabad elfeledkeznetek ar
ról, hogya szeretet soha el nem hervadó rózsáiból fon játok meg dicső
ségtek koszorúját, A fiatalság, a szépség mulandó és elsüllyed az öregkor
ráncaiban. Egy asszony dicsősége nem abban rejlik, hogy testi szépsé
gével, hivalkodó öltözködésével vagy levetkőzésével fölébressze a fér
fiak érzékiségét. Egy nő igazi dicsősége nem az olimpiai aranyérem
vagy első díj a különböző szépségversenyen. Az asszonyok dicsősége sem
lehet más, mint a szeretet áldozatos szolgálata. Karácsony ünnepe tehát
mindannyiunk számára azt hirdeti: csak akkor vagyunk méltók oda-
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állni jézus jászola elé, csak akkor vehetjük ajkunkra az angyalok éne
két, ha jómagunk is a szeretetben látjuk, keressük és találjuk meg di
csőségünket.

Ez a felismerés azonban ne csak egyetlen napra szorítkozzék! Éljünk
egész esztendőben karácsonyi életet. Hiába énekeljük karácsony ünne
pén: dicsőség, békesség ... ha aztán egész esztendőben káromkodunk.
Hiába szállja meg szívünket karácsony ünnepén a szeretet, ha az év
364 napján gyűlölködünk. Hiába borulunk le a betlehemi kisded előtt,
ha nem készítünk számára otthont saját magunk és gyermekeink szívé
ben. jaj nekünk, ha csak egy napig zengedezzük: dicsőség, békesség, az
tán napirendre térünk fölötte. Ez a napirend pedig nem más, rnint a
test, az élvezetek, érdekeink hajszolása és a bűn szolgálata. Testvérek!
Ne csak egy napig, hanem az egész esztendőben éljünk karácsonyi éle
tet. Legyünk, mert lehetünk olyan keresztények, akik a szeretet szolgá
latában keresik és találják meg igazi dicsőségüket.

A SZERETET GYÖZELME

Szent István első vértanú
Mt 10,17-22

Az egészséges ember szívből örül az új élet fakadásának. Örül az
édesanya, mikor újszülött gyermekére mosolyoghat. Büszkén rnondják
a férfiak: fiam szűletett. S történik mindez azért, mert az ember vala
mi szent rokonságban van az élettel. Sokszor szeretnénk véglegesen szét
tépni azt a láncot, amely a halálhoz fűzi szívűnket. Ezért örömünnep a
karácsony, új életünk születésnapja. Nem ok nélkül imádkozza az egy
ház szent zsolozsmájában: Ma mézzel folyók lettek az egek ... Valóban,
megnyílt az ég, hogya szeretet és irgalom mézét pergesse bűnbe kese
redett szívünkre.

Karácsony ünnepén ezért öltözik az öröm fehér színébe a liturgia.
Annál meglepőbb, hogy ma karácsony másnapján ezt a jézus pólyájára
emlékeztető fehér színt fölcseréli a vértanúság piros köntösével. Először
talál) különösnek találjuk, hogy az élet bölcsője mellé éppen egy vértanú
alakját állítja az egyház. Azt a férfit, aki elsőnek ontotta vérét az evan
géliumért. Am, ha jól meggondoljuk, nem csodálkozunk a két ünnep
párosításán. István diakónus arra tanít minket, hogy jézus kincseiért
még az életet is érdemes föláldozni. Az őskeresztény szóhasználat sze
rint a vértanúk halála mennyei születésnapjuk. Nincs tehát semmi ellen
tét a két ünnep között. Mindkettő győzelmi ünnep; az élet gyozelme a
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halál fölött. A szeretet győzeIme a gyűlölet fölött. A hit győzelme az
önmagával megelégedett, zsákutcába került világ fölött.

A mai ünnep, István diakónus vértanúsága csak akkor lesz érthető
számunkra, ha helyes fogalmunk van a szerétetről. Sokan igen tévesen
gyengeséget, valami érzelmes ellágyulást látnak benne. Valójában a sze
retet erő, a legnagyobb erő a világon: Tudják és átélik ezt az édesanyák,
akik megküzdenek a szenvedés, a betegség, a halál leselkedő ordasaival
és sokszor hősi harcot vívnak gyermekük betegágya mellett. A szeretet
erős, diadalmas hatalom. Tudják ezt a férfiak, akik családjukért, eszméi
kért vállalják a lemondások keresztjét. Aki figyelő lélekkel jár a világ
ban, az nem hisz már az arany bűvös csillogásában, a nyers erőben, a
hatalom kérkedésében, csak egyedül a szeretetben. A szeretet fakasztja
életünket, a szeretet hódítj a meg a boldogság földjét. A zsarnokok ha
talma minden percben összedőlhet, a bilincsek lehullanak, börtönök ajtói
kitárulnak. A szeretet azonban mindennél édesebb bilincs, a szeretet
olyan "börtön", amelyből a boldog rabok nem akarnak megszabadulni.
A szeretet az ember igazi ereje, ebben rejlik a szívekre kiterjedő hatal
ma. Nem az a nagy ember, aki talán sokat tud, gépeket szerkeszt, gyá
rakat épít és a világűr meghódítására indul. Az emberiség igazi haladá
sát nemcsak a technika Iejlődése jelzi, hanem a szeretet növekedése. Az
ember akkor lesz igazán naggyá, a kultúra napja akkor emelkedik de
lelőjére, ha az emberi társadalomban diadalmas hátalommá erősödik az
igazság és a szerétet. A gyűlölet az élet sírásója, a szerétet tavaszi baráz
dája, Megértette ezt az a pilóta, aki a második világháború végén
atombombát dobott Hirosima városára. A halál szörnyű aratása meg
rendítette lelkét és miután véget ért a háború, kolostorba lépett. Pap
lett belőle, hogy a szeretet evangéliumát hirdesse azon a földön, ahol
ő is részese volt a pusztításnak.

Nem véletlen tehát, ha Szent István véres alakja ott piroslik Jézus
jászola előtt. Életáldozatával fennen hirdeti: Jézus nem hiába jött a
földre. Nem volt felesleges dideregnie a betlehemi barlangban. Nem
volt hiábavaló a fáradságos magvetés, amelyet véres verejtékével ön
tözött. Jézus nem jött hiába a földre. Az embert talán megsebzi, sokszor
lelassítja a bűn, de nem tudja teljesen megrontani. Ha a gyűlölet erői
le is tarol ják Isten vetését, a szent magvakat, a tavasz zálogát nem tud
ják többé megsemmisíteni. Az ember nem romlott, csak gyenge. Az em
ber nem kiszáradt fa, nem terméketlen ugar. Melegre, napsugárra vá
gyik, Isten ekevasára, aranyos kalászerdők álmát hordozza szívében.
Jézus pedig azért jött, hogy e nemes vágyak magvaÍt csírázásnak indít
sa és kalásszá érlelje. E drága termésnek első zsengéje: Szent István
vértanú. Diakónus, magyarul: szolga. A szeretet szolgája. Ez a legne
mesebb emberi cím. Vértanúhalálával nekünk is hirdeti: Nézzétek és
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lássátok: Isten kegyelme nem volt bennem hiábavaló! Én meghaltam
Krisztusért, ti pedig éljetek Értel

A Szentírás beszámolója szerint István megkövezésénél jelen volt
Saul is, a későbbi Szent Pál apostol. Ö is egyetértett István gyilkosai
val. A hős vértanút azonban nem olyan fából faragták, aki szó nélkül
túri ellenségei kőzáporát. Nem némítja el a félelem, hanem jómaga is
követ ragad. Ez a kő, amit ellenségei felé hajít: a megbocsátás. Ez az
ő szent bosszúja. Ellenségei szitkozódnak, ő pedig imádkozik értük. Ősi
hagyomány egyházunkban az a vélemény, hogy Saul rnegtérését István
imája eszközölte ki. Ellenségét testvérévé, később vértanúságában is
társává tette. Ez volt az ő nemes bosszúja. István a szeretet tüzében
égett és ettől Saul is tüzet fogott. István világított és széttépte a Saul
szívén tanyázó sötétséget. Ezt tette Szent István vértanú és ez lenne a
mi hivatásunk is. Pál apostol mindezt így foglalja össze: "Kifogástala
nok és tiszták, Istennek egyeneslelkű fiai legyetek egy gonosz és rom
lott nemzedék közepette, akik között fényeskedjetek, mint a csillagok a
világűrben ... 1" (Fil 2,15-16)

HAZlALDAs

Szent Család ünnepe
Mt 2,13-15; 19-2.3

Keresztény hitünk tanítása szerint a családi élet nem emberi talál
mány, hanem a teremtő Isten gondolata. Azzal, hogy az embert férfivá
és nővé teremtette, megvetette ennek a szeretetközösségnek alapjait. Az
emberi társadalomnak ezt az ősi alapsejtjét még jobban megszentelte
az a tény, hogy Isten fia is családban született és növekedett. Éppen
ezért jogosan állíthatjuk: Urunk Jézus az emberiség megváltását a csa
lád megváltásával, megszentelésével kezdte. Örök figyelmeztetés ez
mindazok számára, akik a világ megújításán fáradoznak.

Napjainkban sokat beszélnek a különböző intézmények, az úgyneve
zett struktúrák válságáról. Ez a jelenség megfigyelhető a családok éle
tében is. Életkörülményeink megváltozása. valamint a hit gyengülése
következtében a család is elvilágiasodott. Csak szórakozó, étkező vagy
érdekközösség lett belőle. Legtöbb esetben már kora reggel szétszóródik
a család. A szülők rnunkába mennek, a gyerekek iskolába és sokszor
még az este sem egyesíti őket. A család valamelyik tagja éjszakai rnű
szakba megy, a másik talán moziba vagy egyéb szórakozóhelyre. így
aztán megfogyatkozik az együttlétből fakadó szeretet és az otthon rej-



tettségéből születő családi szellem. Enélkül pedig a legfényesebben be
rendezett lakás is nélkülözi a lelki közösség áldott rnelegét. Számos
esetben ezek a kűlső körülmények is hozzájárulnak ahhoz, hogy meg
mérgezzék a családok levegőjét. Az egyik iskolában dolgozatot kellett
írni ezen a címen: Mi történik, ha édesapád hazajön? Ime néhány vá
lasz a sok közül. Ha apu hazajön, akkor már nem szeretek otthon lenni.
:Én azonban kitérek előle. Ha apu hazajön, csendben kel! lennünk, mert
ha nem, verés következik. Ha apu hazajön, legtöbbször veszekedni kezd
anyukával. Sokszor elmegy a kocsmába és anyu elküld utána ... Szo
morú válaszok ezek, amelyek fölsírnak a gyermekek szívéből. Márpedig
a gyermekkori élmények döntően befolyásolják a személyiség kialakulá
sát. Nemcsak szemünk és hajunk színe, nemcsak orrunk és szánk for
mája az, amit szüleinktől örökölünk. Szellemiségünk, belső világunk a
szülői házban kapja meg első és meghatározó benyomásait. Ha megkér
deznénk az üdvözült szenteket, hogy miképpen jutottak Isten országá
ba, a legtöbben így válaszolnának : élő hitű, vallásos szüleim voltak,
akik jó példájukkal már kiskoromban Isten felé irányították szívem
iránytűjét. Ha pedig megkérdeznénk a kárhozottakat, hogy rniért jutot
tak ilyen szomorú sorsra, sokan így védekeznének: szüleimtől számos
terheltséget örököltem és rossz példájukkal a bűn útjára vezettek ...

A családi közösség csak akkor töltheti be hivatását, ha minden lénye
ges mozzanatban követi a Szent Család példáját. Igaz, hogy Mária ki
váltságos kegyelmekben részesült, ezzel azonban nem akar kérkedni. El
ismeri és tiszteli Szent József családfői tekintélyét. Isten Szent Józsefet
figyelmezteti, hogy meneküljenek Egyiptomba. Fogd a gyermeket és
édesanyját! Názáretben ő keresi a kenyeret és Jézust fiának szólítja.
Ö pedig engedelmeskedik neki és ezzel példát ad az atyai tekintély tisz
teletére. Igy kellene ennek történnie minden keresztény családban. Az
okos asszony gyermekei érdekében is védelmezi férje tekintélyét. Tudja,
hogya férfi határozott egyénisége nélkülözhetetlen kiegészítője az anyai
gyöngédségnek. Sajnos, ha ez meg is valósul, jöhetnek nem várt nehéz
ségek. Gyermekeinket nemcsak az otthon formálja, hanem jelentős be
folyást gyakorol rájuk az utca és a rossz barátok társasága. Igy aztán a
legjobb családban is támadhatnak komoly nehézségek. Ez történt egy
keresztény családban is, ahol az édesapa igen komolyan vette gyer
mekei nevelését. Még a pedagógiai szakirodalmat is tanulmányozta.
Ennek ellenére egy szép napon gimnazista fia nem jött haza az iskolá
ból Megkérdezik az iskolát, ahonnan azt válaszolják: Frigyes ma nem
jelent meg a tanításon. Már keresi a rendőrség, újság, rádió ... Végre
az egyik nagybácsitól távirat érkezik: Frigyes váratlanul betoppant hoz
zánk. Mit csináljunk vele? Küldjétek azonnal haza, ment rögtön a vá
lasz. És jön a szökevény, elkészülve egy szigorú családi felelősségreve
násra. Am, nem ez történik. Az édesapa maga mellé ülteti fiát és így
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beszél hozzá: tudod-e fiam, hogy milyen szégyent hoztál családunkra?
Nemcsak jó hírnevünk szenvedett csorbát, hanem szinte kizártad ma
gadat családi közösségünkből. Ezért büntetésül három napig nem ül
hetsz a családi asztalhoz. Az előszobában kenyéren és vízen fogsz élni.
Engem is bánt a lelkiismeret és szemrehányást teszek magamnak, hogy
nem jól neveltelek téged. Ezért én is vállalom a rád kimért büntetést.
Igy is történt. Az apa és fia három napig nem ültek a családi asztalhoz
és az elószobában fogyasztották el böjtös ebédjüket. Ez lelke mélyéig
megrendítette a szökevény fiút. Szívesebben vette volna, ha édesapja
alaposan elcsépeli. Az eredmény azonban nem maradt el. A fiú egész
életében határtalan tisztelettel nézett édesapjára. Ime, így is lehet ne
velni!

A férfiak atyai szerepe mellett talán még jelentősebb az édesanyák
hivatása. A gyermekek elsősorban édesanyjuktól tanulnak meg beszélni
és reájuk hárul az a szép feladat is, hogy megtanítsák őket "lelkünk
anyanyelvére", az imádságra. Imádkozni az tud igazán, aki ezt már
édesanyja ölében megtanulta. Először az édesanya rajzol keresztet gyer
meke homlokára és ő mondja helyette, majd vele az imádságot. Igaz,
napjainkban is gyakran megtörténik, hogya vallásos nevelés eredmény
telennek látszik. Az elvetett mag azonban bármely percben kicsírázhat.
Még akkor is, ha eltaposták, még akkor is, ha talán sziklára hullott és
tövisek közé. Ki tudja, mikor hasít bele gyermekeink hitetlen szívébe
is Isten kegyelmének szent ekevasa ?

A Szent Család vasárnapja legyen komoly önvizsgálata a családok
nak. Hasonlítsuk össze családunk életét Jézus, Mária és József családjá
val. Bárcsak minden családapáról elmondhatnánk a Szentírásnak Szent
Józsefről adott rövid jellemzését: igaz ember volt! Bárcsak minden
asszony Mária szeretetével gondoskodna férjéről és gyermekeiről! Bár
csak minden családanyáról elmondhatnánk a költő szavait:

Ti vagytok a Háziáldás,
Fehérre meszelt kis falon,
Szegett kenyér az abroszon.
Ti a kúrvíz a harmatos pohárban,
Duruzsoló, jóságos kályha,
Szekrényben illatos, puha
Tündöklő hófehér ruha,
Ti vagytok az olajmécs,
Mely álmatlan lobog,
S imádkozik, míg mások alszanak,
A hervadtan is illatos csokor,
A feszület alatt.

(Sík Sándor)



AZ ISTEN SZILVESZTERE

Midőn azon gondolkodtam, miként köszöntselek titeket a ma esti óál
dáson, egyetlen szó merült fel emlékezetemből : a dicséret. Szeretnélek
titeket mennyei Atyánk nevében megdicsérni, amiért ma, a szórakozások
estéjén eljöttetek ide, az Isten házába. Eljöttetek, mert megéreztétek,
hogy Isten szeretne veletek szilveszterezni, bocsánat a kifejezésért, Isten
is szeretne "jól szórakozni". Ma este nagyon sokan kíváncsian várják a
rádió és televízió műsorát. Holnap majd fölhangzanak a dicsérő vagy
elmarasztaló bírálatok. Ma este azonban nemcsak mi ülünk a televízió
képernyője elé. Isten és az ő angyalai a földre irányítják tekintetüket.
Belenéznek minden emberi szív képernyőjébe és megvizsgálják : rnilyen
rnűsort készítettünk az elmúlt esztendőben?

A Szentírás szavai szerint az ég angyalai külőnösen örülnek egy-egy
megtérő bűnösnek. De nemcsak ennek. Ha ma este végignéznek temp
lomunkban, egészen különleges fények ragyognak szemünkben. Nem
a karácsonyfa színes körtéiből, nem a csillárokból születnek. Ma este
templomunk azért ragyog ünnepi fényben, mert itt vagytok ti és szíve
tek aranyfoglalatában fölragyog az Isten szemét is elkápráztató drága
kő: a hála. Jómagatok is tudjátok: milyen ritka és éppen ezért értékes
kincse ez az emberi szívnek. Bármilyen műsort is készítettünk az elmúlt
esztendőben, ez a szám, a hála imája, mindent jóvátehet. Igy és ezáltal
lesz Istennek és angyalainak jó szilvesztere.

Az elmúlt esztendő első napjaiban nekem is, nektek is sokan boldog
új évet kívántak. Jókívánságaikat most köszönöm meg igazán, midőn el
árulom: jókívánságuk valóra vált, mert számomra boldogságot hozott
az elmúlt esztendő. De azt is bevallom, ezt a boldogságot nem én sze
reztern, nem én termeltem meg, hanem ajándékkent hullott az ölembe.
Az elmúlt esztendő műsorát nem mi készítettük. Isten volt annak a szer
zője, de mi voltunk a főszereplői. Mennyei Atyánk azzal a szándékkal
írta nekünk szánt műsorát, hogy boldoggá tegyen minket. Ha elfogad
tuk és megértettük akaratát, ha szívvel-lélekkel játszottuk meg szere
pünket, akkor boldognak kell mondanunk az elmúlt esztendőt.

A kérdés mármost az, hogy mit akar tőlünk az Isten, miféle szerepet
szán mindegyikünknek az élet színpadán? Mire kell használnunk a drá
ga időt, hogy boldogságunk termőtalajává nemesedjék? Sokan vállal
koztak és vállalkoznak arra, hogy válaszoljanak erre a kérdésre. Egye
sek a régi rómaiakkal vallják: egyél, igyál, szórakozzál, a halál után
vége minden élvezetnek. Mások azt javasolják, dolgozzatok, termel je
tek minél többet! Az anyagi jólét termi a boldogság gyümölcsét. Gaz
dagodjatok, győzzétek le a szegénységet! Tanuljatok, művelődjetek, sze
ressétek, ápoljátok a tudományt és a művészeteket! Ilyen és hasonló ta-
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nácsok hallatára mi keresztények Krisztusra vetjük figyelő tekintetün
ket. O az egyetlen ismerője az Atya akaratának, az egyetlen helyes
választ tehát csakis tőle remélhetjük. És O így válaszol: Boldogok akar
tok lenni? O, ennél mi sem egyszerűbb. Ehhez nem az kell, hogy egyre
gazdagabbak, rnűveltebbek, hanem az, hogy egyre jobbak legyetek. Él
jetek ügy, mint a mennyei Atya gyermekei. Uralkodjon szívetekben a
szeretet és minden emberben testvért lássatok. A több szeretet, a szere
tet által sugallt emberszolgálat, a lelki, erkölcsi tökéletesedés vezeti az
emberiséget a boldogság hegyére. Vajon mi az egyház feladata a min
denkori világban? Összegyűjteni, egy családban egyesíteni Isten népét.
Megismertetni velük Isten gondolatait és Isten akaratát. Az egyházköz
ség és annak lelkipásztorai nem azért élnek köztetek, hogy keresztelje
nek, eskessenek, temessenek vagy egyházi adót szedjenek. Egyházköz
ségünknek az a rendeltetése, hogya hit és szeretet egységében tanúságot
tegyünk Isten szeretetéről. Az éveket és az életet akkor használjuk he
lyesen, ha egyre hűségesebb gyermekei leszünk Istennek és jóakaratú
testvérei embertársainknak. Minden anyagi jólét, a munka, a tudomány,
a technika, a művészet csak akkor boldogítja az emberiséget, ha a sze
retet csillaga vezérli.

Isten a mai este velünk akar szilveszterezni. Végignéz rajtunk, ki
csiny nyáján és lepergeti az örökkévalóság képernyőjén elmúlt évünket,
életünket. Mindenki maga tudja, hogy milyen kritikára számíthat el
múlt évi műsorával, Egy bizonyos: irgalmas kritikára. Legyünk hálá
sak érte! A hála ragyogó képsora vezessen mindnyájunkat az új eszten
dő ígéretes és igényesebb előadásához.

AZIDŰfTÉLŰSZÉKEELŰTT

Szilveszter estére

Ismét elmúlt egy esztendő földi életünkből. Ezért most megállunk
mérföldkövénél, hogy visszapillantsunk és emlékezzünk. Emlékezzünk
a tavaszra, zsendülő vetéseinkre, virágzó gyümölcsfáinkra, rózsaszín
reményeinkre, a májusi fagyokra. Emlékezzünk a nyárra, az aranyos
kalászokra, szeretteink felénk táruló karjára, amely a boldogság kévé
jébe ölelte szívünket ... Emlékezzünk az őszre, hulló levelekre, hervadó
virágokra. Emlékezzünk szeretteinkre, kedves útitársakra, akik a halál
kapuján kiléptek életünkből. Elmentek és fájó szívünkre csöndes bánatot
terít a tél. Milyen csodálatos az emlékezés hatalma i Jóságos és ugyan
akkor kegyetlen varázsló, akinek érintésére belep a múlt jelenünk szobá-
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jába. Letelepszik mellénk, mint ítélőbíránk, mint megbocsátó atyánk,
mint türelmes tanítómesterünk. Bár meghozza igazságos ítéletét, ugyan
akkor kegyelemben részesít és nekünk ajándékozza az új esztendő drága
kincsét.

Mielőtt azonban átvennők az új esztendő ajándékát, pillantsunk vissza
az elmúlt évre és ne restelljünk a vádlottak padjára ülni I Mert ki dicse
kedhet közülünk azzal, hogy botlás nélkül járta végig az elmúlt év útját?
Az is lehet, hogy céltalanullődörögtünk az "idő utcájában" és egyetlen
lépést sem haladtunk előre. .. 196 I -ben múlt ki egy híres olasz kutya,
mely a Lompo névre hallgatott életében. Kiugrott a robogó gyorsvonat
ból és ez okozta vesztét. Az állatorvosok és pszichológusok mind a mai
napig sem tudták megfejteni e különös kutya titkát. Például azt, hogy
Lompo jobban ismerte az olasz vasutak menetrendjét, mint maguk a
vasutasok. Keresztül-kasul utazta egész Itáliát és mindig rátalált arra
a vonatra, rnely gazdájához Campiglióba visszavitte. Valóban különös
dolog, hogy egy kutya így ismerje amenetrendet ! Vajon nem kell-e
szégyenkeznünk, hogy oly kevéssé ismerjük életünk menetrendjét és így
nem tudunk hazatalálni Istenhez? Ugyan ki dicsekedhet Pál apostollal
együtt: En is futok, de nem céltalanul ... A céltalan élet ugyanis mél
tatlan az értelmes emberhez Senki sem védekezhet azzal, hogy nem áll
módjában megismerni az emberi élet rendeltetését. Isten nemcsak szí
vünkbe írta bele életünk menetrendjét, hanem megadta nekünk a szent
evangéliumban is. Igy aztán tőlünk is függ, hogy rnilyen irányban köz
lekedünk a földi élet országútján. Tőlünk is függ, hogy milyen életre
ítéljük magunkat.

Amikor a nagy művész, Michelangelo elkészült a sixtusi kápolna ki
festés éveL, az Utolsó ítélet képével a szertartásmester sehogysem volt
megelégedve. Ezek a képek nem valók templomba, - panaszkodott
III. Pál pápának. Megtudta ezt Michelangelo és a maga módján bosszút
állt az okvetetlenkedő szertartásmesteren. Ráfestette őt is a képre ha
talmas szamárfülekkel, amint az ördögök éppen a pokol tüzére hurcol
ják. A szertartásmester emiatt panaszt tett a pápánál, aki így válaszolt
neki: sajnos nem tudok segíteni rajtad. Az én hatalmam csak a földi
életre korlátozódik, a pokolban nem parancsolhatok. Ha tehát Michel
angelo odafestett, ezen én mitsem változtathatok.

Eletünk képét nekünk kell megfestenünk, örök sorsunkat nekünk kell
eldöntenünk. Ezért is vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és tartsunk szi
gorú ítéletet önmagunk felett! Ne felejtsük el, hogy Jézusnak földi életé
ben semmi vitája nem volt a bűnbánó bűnösökkel. Megbocsátott Mag
dolnának és a házasságtörő asszonynak. Betért Zakeus házába, együtt
evett és ivott a bűnösökkel. Nem vetette el Pétert sem, aki háromszor
megtagadta Mesterét, Jézusnak semmi kifogása nem volt a bűnösök
ellen, akik megbánták bűneiket. Különös módon azokkal került szembe,
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akik igazaknak tartották magukat és másokat megvetettek. Fehérre me
szelt sírokhaz hasonlította őket, akik meg vannak elégedve önmagukkal.
Nos, az ilyen emberekkel az Isten sem tud mit kezdeni. Legyünk mindig
elégedetlenek önmagunkkal! Legyen elégedetlen önmagával a lelkipász
tor, aki talán nem ad igazi példát arra, hogy hívei is fölébredjenek!
Legyenek elégedetlenek önmagukkal a férfiak és törekedjenek az új
évben jobb férjek és jobb atyák lenni. Engedjétek meg kedves asszonyok,
hogy az új esztendő küszöbén nektek is adjak egy jótanácsot arra vo
natkozóan, hogy miként lehettek egyre szebbek. Nem kell a kozmetikus
hoz szaladnotok, csak legyetek szeretőbb hitvesek, jobb anyák, mint
eddig voltatok. Törődjetek többet gyermekeitek lelkével, vallásos neve
lésével !

Azt mondottam: az idő nemcsak bíránk, hanem szerető atyánk is.
Isten azért is adja nekünk a tovatűnő időt, hogy örök értékeket vásárol
hassunk rajta. Az elmúlt esztendőt nemcsak azért kell megköszönnünk,
mert boldog percek aranyát szórta ölünkbe, hanem mert eltemette bána
tunkat és bűneinket is ... Az egyik bíróságon történt a következő eset.
Betörő állt a bíró előtt. Elhangzik a vádbeszéd és utána a véd elem é a
szó. A védőügyvéd a bírák legnagyobb megrökönyödésére kijelenti:
én pedig azt állítom, hogy védencem teljesen ártatlan. Mindössze annyi
történt, hogy egyik karjával benyúlt egy ház ablakán és elemelt néhány
apróságot. Amde azt önök is elismerik, hogy védencem karja nem azo
nos védencem személyével ?! Miért lehet elítélni valakit azért, amit a
karja cselekedett? A bírót nagyon bosszantotta ez a hamis érvelés, de
beleesett a csapdába. Rendben van, mondotta, kihirdetem az ítéletet.
A vádlott jobb karját egyévi börtönbüntetésre ítélem. Ennek hallatára
fölragyogott a betörő arca. Gyors mozdulattal benyúlt kabátja alá és
lekapcsolta műkarját s vidáman hagyta el a tárgyalótermet.

Talán azt gondoljátok eme anekdota hallatára: ez aztán teljesen való
szerűtlen történet. Hát nem egészen. Szent hitünk arra tanít, hogy Isten
ítélőszéke előtt minden bűnünktől megszabadulhatunk. Minden tévedé
sünket jóvátehetjük. Minden könny letőrőlhető, minden seb begyógyít
ható, minden bűn megbocsátható. Amíg élünk, soha sincs késő, hogy
újrakezdjük és egyre hűségesebben végezzük Isten és embertársaink
szerető szolgálatát.

202



CSINALJUNK BOLDOG Új EVETI

Újévre

Lk z,16-z1

Régi szokás, hogy az új esztendő első napjaiban, szóban vagy írásban
boldog új évet kívánunk egymásnak. Azt szokták mondani: a jókíván
ság sosem árt és már csak ezért sem emelhetünk ellene kifogást. Ma
azonban eltérek a megszokástól és nem kívánok boldog új évet nektek.
Azt ajánlom, hogy ti se tegyetek ilyesmit. Ennél sokkal többet adjunk
egymásnak. Ne kívánjunk, hanem csináljunk egymásnak egy boldog új
evet.

A kérdés mármost az, mit kell tennünk, hogy másoknak boldoggá
tegyük az életét? Ha sok pénzem lenne, valami mesebeli terülj-terülj
asztalkám, titkos kincseskamrám, akkor talán sok jót tehetnék és so
kaknak boldog új évet csinálhatnék. Ha például föltaláinám a rák
betegség gyógyszerét és olyan gyógyító erővel rendelkeznék, amely rnin
den betegséget megszüntetne, akkor valóban boldoggá tehetném sokak
életét. Ha lenne olyan gyógyír a birtokomban, rnely minden testi-lelki
szenvedésnek véget vetne, akkor reális lenne ez az új évi program.
Ha valami különleges varázserővel rendelkeznék, amely kioltaná az
emberi szívekben a gyűlölködés, az irigység, a zsarnokság gyilkos tű
zeit, akkor talán valóban szebbé tehetném az emberek életét. Sajnos
azonban egyikünk sem rendelkezik ilyen adományokkal, ilyen képessé
gekkel. Ha pedig ez a helyzet, akkor hogyan csinálhatnék én boldog
új évet? Ez szép álomkép, de nem megvalósítható program számunkra.
így vélekednek talán a legtöbben közületek, de én nyíltan a szemetekbe
mondom: nincsen igazatok! Sokkal gazdagabbak vagytok, mint gondol
játok. Titkos varázserővel rendelkeztek és hatalmatokban áll betegeket
gyógyítani, szenvedőket vigasztalni, gyűlölködőket a béke útjára vezetni.
Ne kívánjatok tehát, hanem csináljatok egymásnak boldog új évetl

Lisieux-i Szent Teréz mondotta halálos ágyán: "Mária nővér meg
akarta gyújtani a gyertyákat a körmenethez. Nem volt gyufája, de meg
látta azt a kis mécsest, amely az ereklyék előtt égett. Odament, sikerült
róla meggyújtania gyertyáját és erről a gyertyáról fényt kaptak a közös
ség gyertyái is ... Igen, egy parányi szikra nagy fényeket hozhat létre
az egész egyházban ..." így vélekedett kedves szentünk és igazat kell
neki adnunk. Sokszor nagyon kevés elegendő ahhoz, hogy sok jót te
gyünk, sok jót tehessünk.

Ennek hallatára jogosan vetődik fel a kérdés; miféle szikrákra gon
dolt Szent Teréz, amit szívünkből kell kicsiholnunk mások boldogítá
sára? Nos, ezek az aranynál többet érő szikrák azok a jótettek, amelyek
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a szerető szívből pattannak ki, hogy meggyújtsák másokban is a szere
tet, a boldogság, az öröm apró tüzeit. Lehet, hogy reggel rosszkedvűen
ébredsz vagy munkahelyeden fölbosszantanak. Mikor este hazatérsz,
mindenki leolvassa ábrázatodról rossz hangulatodat. Am, te gondol
kozni kezdesz. Nem azért vagyok apa és férj, hogy elrontsam családom
hangulatát. Nem gyertyaoltónak küldettem, hanem gyertyagyújtónak.
Legyőzöm tehát magamat és megpróbálok mosolyogni. És mennyi fény,
mennyi öröm lehet egyetlen mosolyban! Találkozol valakivel és mesélni
kezdi ügyes-bajos dolgait. Talán jelentéktelen ügyek, de ő fontosnak
tartja. A legszívesebben elmenekülnél vagy egy "ugyan, hagyd kérlek"
kel elhallgattatnád. De nem teszed. Türelmesen végighalIgatod és ez a
meghallgatás is szeretet. Találkozom egy édesanyával. aki négy gyerme
ket hozott a világra. Saját anyja vagy anyósa nagyon szent asszony, mégis
unszolta, hogy vetesse el a negyediket. Nem tette. Én meghallgatom és
határtalan tisztelettel hajlok meg önfeláldozó szeretete előtt. Ezzel fényt
gyújtok a lelkében, visszaadtam önbizalmát, helyesen cselekedett. A
munkahelyeden találkozol valakivel. Beszélgetés közben kiderül, hogy
nincsen hite, nem törődik Istennel. Te pedig nagy szeretettel és alázattal
beszélni kezdesz Jézusról. Finoman, mint egy szegény emberrel, mert
nagyon szegény az, akinek nincsen hite. Lehet, hogy látszólag pusztába
csengnek szavaid. Fölhangzanak az ellenvetések, az Isten elleni vádak.
Am a hitből fakadó szavaknak elpusztíthatatlan az életerej ük. Gyökeret
vernek a sziklás hegyoldalakon is. Ki tudja, mikor hoznak százszoros
termést?

Igy sorolhatnám fel azt a tengernyi lehetőséget, amellyel szebbé, bol
dogabbá tehetjük mások életét. És végeredményben csak ezért érdemes
élni, semmi másért. Megértette ezt kalkuttai Teréz anya, az indiai sze
gények nagy barátja. Társaival együtt a legnyomorultabb emberekben
szolgálják Krisztust. Azokkal foglalkoznak, akikkel senki sem törődik.
Aldott kezek, amelyek Isten szeretetét osztogatják. Erről a munkáról
Teréz anya így nyilatkozott: "Ez alatt a húsz év alatt, rnióta a nép
között dolgozom, mindig jobban tudatára ébredtem : a legsúlyosabb
betegség, ami egy emberi lényt sújthat, az, hogy ő fölösleges. Manapság
megtalálták a lepra orvosságát és a leprások meggyógyulhatnak. Van
OLvosság a tbc-re és a tuberkulotikusok meggyógyulhatnak. Mindenfajta
betegségre vannak orvosságok és kúrák. De ami a nemkívánatos embe
reket illeti, hacsak nincsenek készséges kezek, hogy szolgálják őket és
nincs egy szerető szív, hogy szeresse őket, nem gondolom, hogy ez a
rettenetes betegség valaha is gyógyítható lesz ..."

Nem, nem kívánok nektek boldog új évet és ti se kívánjatok. Ne
kívánjunk, hanem csináljunk. Ragadjuk meg a fölkínálkozó alkalmat
és kezdjük el szeretni az embereket. Segíts Uram gyengeségemen ! Adj
erőt, hogy ebben az új évben jobban szeressem híveidet, odaadóbban
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szolgáljam Isten népét! Még nagyobb odaadással hirdessem igédet és
tegyek tanúságot Isten szeretetéről. Add Uram, hogy jobban szeressem
kedvenceidet a gyermekeket és tétovázó kezüket a Tiedbe illesszem !
Add Uram, hogy türelmesebb legyek az öregekhez és Mária szeretetével
tegyem reszkető kezükbe Jézust! Segíts meg Uram, hogy parányi erőm
mel boldogabbá tegyem sokak számára ezt az új esztendőt! Legyen
az én jelszavam, a Te programod is az, amit oly szépen foglalt össze
a költő:

Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Am a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákonaz álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
Es nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
Es cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír
Míg le nem teszi a rnűvész a vonót ...

(Reményik Sándor)



AZ IDO MÉRLEGÉN

Újévre vagy Szilveszterre

Az ember szívesen kalandoz a múlt birodalmában és sóhajtozva jár
az elszállt idő nyomában. Különösen az, akitől nincs messze az élet
határa, nem előre szeret nézni, hanem hátra ... Amíg azonban az em
ber fiatal vagy annak érzi magát, amíg biztatóari integetnek feléje a
bimbózó évek, addig kíváncsian fürkészi a jövendőt, remélt kincsei
termőföldjét. Ezért állunk megilletődve az új esztendő kapujában és
fölcsendül ajkunkon a kérdés: mit rejtegetsz, mit tartogatsz számunkra?
Te vagy-e az a drága föld, amelyben boldogságunk drágakövei rejlenek?
Az idő azonban néma és nem válaszolhat kérdésünkre. Mi keresztények
mégsem állunk tanácstalanul a jövendő kapujában. Van jézusunk, aki
nek evangéliuma biztos eligazítást ad az új esztendő hajnalán.

jézusunk első szava, amelyet újév napján hozzánk intéz, egy kicsit
szemrehányóan hangzik. Hiszen oly régóta velünk, köztünk jár, de mi
nem akarunk szorosabb barátságot kötni Vele. Csak vendégségbe hívjuk,
ám nem akarunk társbérletben élni Vele. Sokszor úgy cselekszünk, mint
az oktalan szüzek, akik kialudt lámpásukkal ábrándoznak a közelgő
vőlegényről. így teszünk mi is, midőn abban reménykedünk, hogya bol
dogságot hozó jövendő valami mesebeli hercegként lép be életünkbe.
Azt gondoljuk, akkor is magához ölel, ha kialudt lámpással várjuk
érkezését. Elfelejtjük, hogya jövendő csak a mi gyermekünk lehet.
Nem mesebeli herceg, nem szánkba repülő sült galamb, hanem gyermek,
a mi gyermekünk. A jövendőnek, az új életnek bennünk kell megfogan
nia, vállalnunk kell az anyaság keresztútját, a vajúdások éjszakáját az
új élet ránk ragyogó hajnaláért.

Bizonyára ismeritek a biblia elbeszélését Baltazár, kaldeus királyról.
Hatalmas lakomát rendez előkelő vendégei számára. Mikor lerészeged
tek, parancsot adott szolgáinak: hozzák elő a jeruzsálemi templom szent
edényeit, amit Nabukodonozor zsákmányolt a letiport városból. így
folytatódik a dáridó és isszák a bort Isten szent edényei ből. Hirtelen
azonban csend támad, elhalkul a részeg lárma Baltazár király rémült
tekintetétől. A király mereven néz a falra, amelyre egy titkos kéz három
szót ír szeme láttára. Reszketni kezd, mert valami rosszat sejt. A mel
lette ülő királynő próbálja megnyugtatni. Ne aggódj királyom! Majd
előhívatom Dánielt, aki megfejti neked a titkos szavakat. Máris ott áll
a vendégsereg előtt és fölcsendül ajkán a prófétai szó: Akárcsak apád,
te is fölfuvalkodtál szívedben és ma este meggyaláztad templomunk
szent edényeit. íme, bűnös magatartásodért itt az Isten válasza. Mene,
tekel, parszin. Azt jelenti: Isten megmérte uralmadat, könnyűnek találta
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és ezért a médek prédájára adja ... 19y szólt Dániel és beteljesült jö
vendölése. Még azon az éjszakán megölték Baltazár királyt és elfoglal
ták országát ... (Dán 5.1-29.)

Ez a történet elsősorban azért döbbenetes, mert nemcsak egy rnúltbeli,
egyszeri eseményt állít elénk. Az idő, az elmúlt esztendő is hasonlít
a szent edényekhez, amelyeket rosszul használtunk, a bűn italát szür
csöltük belőlük. Mily rnegdőbbentő, ha Szilveszter éjszakáján a rni
életünk falára is odakerül a három bűvös szó: rnene, tekel, parszin ...
Sajnos Baltazár király bűnös lakomája újra meg újra megismétlődik az
emberiség életében. Mily sokan beszennyezik testük szerit edényét, ame
lyet Pál apostol méltán nevez a Szentlélek templomának. Az elmúlt
száz esztendőben hatalmasat fejlődött az emberiség. Gazdagodjunk ! 
ez lett a jelszó. Mit törődtek a szerenesés tőkések azzal, hogy milliók
nyomorognak, miközben ők gondtalanul dőzsölnek Baltazár király asz
tala rnellett. Hozzátok elő Isten szent edényeit, ne féljetek kizsákmá
nyelni a rnunkásokat! Nem kell a régi Isten, rni leszünk az új világ iste
nei. 19y folyt a dáridó, amíg a forradalmak véres keze föl nem írta egy
szívtelen világ falára a "könnyűnek találtattál" piros betűit.

Tévedés lenne azt hinnünk, hogy ezek az idők véglegesen a múlthoz
tartoznak. Az emberi méltó ság meggyalázói ma is folytatják bűnös lako
májukat. Sokszor olyan italt erőltetnek az emberi szív szent edényeibe,
amely megmérgezi az egész szervezetet. Am az emberiség asztala mel
lett megjelenik egy királynő, és ez az anyaszentegyház. Ö is lát egy
kezet, amint írni kezd piros vérrel életünk falára egy bűvös szót: meg
váltottalak. Emberek, vigasztal rninket az egyház, ne csüggedjetek!
Nézzetek Jézusra! Ö a rni reménységünk. Az ember és az emberiség
csak addig forog a pusztulás veszedelmében, amíg azt hiszi, hogy lehet
Jézus nélkül élni. Sajnos, még nagyon messze vagyunk ettől az élettől.
Méltán jegyzi meg Albert Schweitzer: "Ami az elmúlt tizenkilenc szá
zadban kereszténységként jelent meg a világban, csupán gyengeségek
kel és tévedésekkel terhes kezdet, nem pedig Jézus szelleméből fakadó
teljes kereszténység ..." Nehéz, nagyon nehéz otthagyni Baltazár király
.ünnepi lakomáját. De egyszer el kell kezdenünk! Az ember és az embe
riség csak addig forog a pusztulás veszedelmében, amíg nem indul el
az örök igazság és szeretet utcájában. Tudjátok meg, hogya tékozló fiú
sem lett elveszett ember, Mária Magdolna sem fulladt bele a parázna
ság mocsarába. Csak az veszett el, aki rnint Júdás, nem hitt az Isten
irgalmában.

Ezért az új év hajnalán kapaszkodjunk az irgalmas Isten kezébe!
Ha ott ülnénk, hát keljünk fel Baltazár király bűnös asztala mellől!
Kérjük rni is a költővel :
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O, Istenem, teremts hát a semmiből
Új esztendőt nekünk,
Fehér lapot, hogy írjuk végre rá
Igaz történetünk:
A szeretet s a jóság álmait ...

(Reményik Sándor)

BOLDOG ISTENKERESŰK

Vízkeresztre
Mt 2,1-12

A betlehemi csendes éj elmúlt. Elnémult az angyalok kórusa, haza
tértek a pásztorok. A Szent Család is megfelelő szállás után nézett.
Az élet visszazökkent a régi kerékvágásba, de nem sokáig. Betlehem
lakóinak újabb meglepetésben lehetett részük, midőn néhány hónap
múlva bölcsek érkeztek napkeletről. Eljöttek, mert látták csillagát nap
keleten és megértették hívását: Venite, adoremus Dominum! Jöjjetek,
imádjuk az Urat! Ezek a bölcsek minden tudományuk ellenére sem
voltak öntelt emberek. Nem ragadtak bele a föld sarába és figyelő lélek
kel néztek az égre. Megértették Isten üzenetét és elindultak. Csak ők ...

Pedig mily sokan éltek akkor is a földön, akik szintén észrevették
a különös csillagot. Látták, de nem értették üzenetét és így nem is kö
vethették. Vajon miért? - A nagy francia gondolkozó, Pascal írja:
"Nem az ég néma, hanem a hitetlenek süketek." Sok embertársunk azért
nem hallja meg Isten üzenetét, mert nem akarja. Hiába üzen az Isten,
ha szívünk más hullámokra van beállítva. Hiába üzen az Isten, ha rnin-

. ket csak a pénz, a siker, a test és a vér, a hatalom és a dicsőség érdekel.
Ki kellene kapcsolnunk a földi leadóktól ostromolt rádiónkat és az így
születő csendben meghallhatnád Isten üzenetét. Tudom, hogy ez nem
könnyű feladat a mai világban.

Jelentős tömegek azért is közömbösek Istennel, vallással szemben,
mert a mai élet meggyorsult ritmusa, a nagy hajsza az anyagi javak után,
szinte megfosztja az embert az önmagába-térés lehetőségétől. A nagy
lárma elűzi a gondolatébresztő csendet, amelyben meghallhatnánk Isten
üzenetét. Érzékszerveinken képek, színek, hangok seregei dörömbölnek
és elveszik érzékünket az Isten finomabb sugallatai iránt. Mivel azonban
az ember alapjában vallásos lény, ha el is fordul Istentől, nem boldogul
nélküle. Számos esetben elmerül az új bálványok imádásába. Vajon
nem túlzás ilyesmit állítani? Bálványimádáscól beszélni a művelt XX.
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században? Igaz, hogy nem áldozunk fehér lovat a Hadúrnak .és nem
lelkesedünk az olimposzi istenekért. Ennek ellenére állítom: a modern
villanyfényes városokban is bőven akadnak bálványimádók. Nem Had
úrnak, nem Jupiternek, nem Wotannak hívják őket. Új nevük van: a
pénz, élvezet, szex, kábítószer és egyebek. Olykor előkelő nevet adnak
neki, művészet és tudomány. Ezek önmagukban lehetnek jók és haszno
nak. A baj csak ott kezdődik és akkor beszélünk bálványimádásról,
midőn Isten helyett ezek foglalják cl szívünkben az első helyet. Méltán
írja valaki: Mióta az európai kultúra kapuján kitessékelték az Istent,
a nyitott ablakon beköltözött a bálványimádás és a babona. Sokan ezért
nem veszik észre a betlehemi csillagot és ezért nem indulnak el Jézus
felé.

Az Istenkeresők boldogsága és a nemkeresők boldogtalansága egyér
telműen hirdeti: az ember a Teremtő szernlélésére teremtetett. Am a
betlehemi csillag fénye arra is figyelmeztet, hogy nemcsak az ember
keresi az Istent, Isten is keresi az embert. A kételkedések éjszakájában
ez a mi csillagunk és reménységünk. Keres minket az Isten a szenve
dések véres útján, "háborús éjjeleken". Keres minket az Isten az örö
mök rózsadombján. Keres minket az Isten és te vagy a keresők legbol
dogabbja, ha hálatelt, Te Deum-os lélekkel elmondhatod: engem meg
talált az Isten! Talán egy magányos sétán a természet ölén. Talán egy
szentmisén, midőn az Isten igéjét hallgattad. Talán egy nagypénteki pil
lanatban a szenvedés hegyén. Mindegy! Egy a fontos, megtalált és ma
gához ragadott. Úgy jársz a találkozás után a világban, mint Pascal a
neves francia gondolkodó. Egy csöndes éjszaka találkozott Istennel, sza
vait is hallani vélte. Gyorsan följegyezte egy papirosra. Aztán ezt az
iratot, Istenéiményének bizonyítékát belevarrta a kabátjába és a szíve
fölött hordozta. Nehéz óráiban, a kételkedések, a kísértések perceiben
megtapogatta és puszta érintése győzni segítette. Csillagként ragyogott
előtte a találkozás emléke és fennen hirdette: ember, ne csüggedj! Hi
szen nem tudnál hinni, ha valaki meg nem gyújtja lelkedben a hit mécs
világát. Nem nézel az égre, ha valaki nem oltja beléd a végtelen hon
vágyát. Nem kulcsolnád imára a kezed, ha nem értenéd a sziporkázó
csillagok, a hegyek és völgyek Istent dicsérő zsoltárait. Nem keresnéd
a honnant és hovát, ha sehonnan és sehová lenne tovatűnő földi életed.
Nem gondolkoznál, ha nem a gondolat, és nem szeretnél, ha nem a sze
retet gyermeke lennél. Egyszóval; "Nem keresnéd az Istent, ha valami
képpen már meg nem találtad volna ..." (Pascal)

Az evangélium beszámolója szerint a bölcsek nem mentek üres kézzel
Betlehembe, a nagy Ajándékozónak ők is adni akartak valamit. Vajon
adhat-e és ha igen, mit adhat az ember Istennek? Valamit adhat, helye
sebben visszaadhat azokból a kincsekből, amelyekkel az Úr elárasztja
teremtményeit. Ezt tették évezredeken át az áldozati oltárok mellett álló
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emberek. Ezt teszik a bölcsek is, midőn viszik ajándékaikat, a keleti
világ kincseit: aranyat, tömjént és mirhát. De hát nem gondoljátok, hogy
a Kisded mosolyogni fog ezeken az ajándékokon? Nem, ők erre nem
gondolnak. Jól tudják, hogy minden földi kincs jelentéktelen Isten sze
mében, de egyetlen fillér is angyalszemeket kápráztató arannyá fényese
dik a szeretet kezében. Az ember ősidők óta kutatta az aranycsinálás
tudományát. Ami azonban nem sikerült az alkirnistáknak, az sikerült és
sikerül az Istenkereső lelkeknek. A mennyei Atya iránt tanúsított szere
tet az a csodás varázserő, amely a rozsdaette és molyrágta földi kincseket
Isten szemét gyönyörködtető, örök értékké változtatja.

Vízkereszt ünnepén, a bölcsek nyomába lépve induljunk el mi is Bet
lehembe! Ne menjünk azonban üres kézzel! Vajon mit vigyünk a bet
lehemi királynak? Urunk nézz ránk és láthatod: kezünk üres, szegények
vagyunk. Szerencsénkre Jézus megmondja, mit kíván tőlünk. Fiam, leá
nyom, add nekem a szíved! Nem baj, ha üres, majd én megtöltöm sze
recetem aranyával. Nem baj, ha sötét, majd én meggyújtom benne a hit
világosságát. Nem baj, ha sebek fájdít ják, majd én begyógyítom irgal
mam mirhájával.

vtZTEMETö

Urunk megkeresztelkedése
Mt 3,13-17

Ott áll Jézus a Jordán folyó partján és hallgatja előhírnökének, Ke
lesztelő Jánosnak igehirdetését. Bűnbánatra. megtérésre szólítja fel hall
gatóit. Aki megfogadja biztató szavait, azt a Jordán vizében alámeríti,
megkereszteli. Jézus nézi a hömpölygő folyót, amely a hegyek-völgyek
élő vizét a Holt-tengerbe hordja. Mélyen a tenger színe alatt húzódik
a Jordán völgye és még mélyebben a Holt-tenger vize. Rengeteg ásvány
oldódik benne és ez lehetetlenné teszi az életet. Olyan ez a tenger, mint
egy víztemető ... Közben az emberek levetik felső ruhájukat és meg
keresztelkednek. A folyó hűs vizébe belekeveredik az emberek lelki
szennyese. A bűnbánat is hasonlít egy olyan folyóhoz, amely bűneinket
egy Holt-tengerbe, bűntemetőbe hordja ...

Jézus nézi a vízből kilépő embereket, amint levetett ruhájukat újra
magukra öltik. Külsőleg tehát nem történik semmi változás. Vajon a
lelki átváltozás maradandó lesz-e életükben? Meddig tudják tisztaságu
kat megőrizni? A régi ruha szinte visszahúz a régi életbe. Valami újra
lenne szükségük. Nem elég, hogya Jordán vize elveszi bánatoidotta
bűneiket. Nem elég, ha elnyeli a nagy bűntemető. Mit ér a bűnbánat,
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a megtisztulás, ha újra a régi ruhát öltjük magunkra, ha újra a regr,
poros utakat járjuk? Valami új irányra, új mederre lenne szükségük
ezeknek az embereknek. Olyan életre, amelyet nem nyelhet el a Holt
tenger gyilkos temetője ...

Jézus mindezt világosan látja és éppen azért jött a földre, hogy ezt a
forradalmi változást végbevigye az emberi szívekben. Valamikor itt kel
tek át az izraeliták a hosszú pusztai vándorlás után. Mikor a papok
beléptek a Jordán folyóba a frigyszekrénnyel, megállt a vízfolyás és a
nép száraz lábbal kelt át a folyón. Jézus is egy új országba akar minket
vezetni, egy új életútra akarja irányítani lépteinket. Ezért odalép János
hoz és felszólítja, hogy őt is keresztelje meg. János vonakodik, de Jézus
nem enged. Belép a folyóba, mint az emberiség főpapja, akiben az isten
ség teljessége lakozik. Belép a fo}.yóba, mint az újszövetség szentség
háza, hogy megállítsa rohanását. Belép az emberi élet folyamába, hogy
ne a Holt-tenger víztemetőjébe, hanem az örök élet partjai felé vezesse.
Jézus belép a folyóba, leveti ruháját, hogy minden ember ebbe öltöz
hessen. Pál apostol későbbi szava cseng a fülünkben: Öltsétek magatokra
a mi Urunk Jézus Krisztust! Jézus azért jött a földre, hogy a saját pél
dáján mutassa meg: milyennek kell lennie az embernek, hogy mennyei
Atyánknak kedve teljék benne. Maga köré akarja gyűjteni mindazokat,
akik hajlandók megtisztítani, kiüresíteni szívüket, hogy Isten megtölt
hesse mindent felülmúló szeretetével ...

Nyilvánvaló, hogy bármilyen változás csak akkor lehetséges, akkor
lesz pozitív kihatással az egyes ember és az emberiség életére, ha egy
kipróbált, követésre, megvalósításra rnéltó modell szerint történik. Egy
téves eszme megvalósítása tragédiát okozhat. Egy világtalan vezető kö
vetése pusztulásba sodorhat milliókat. Kell tehát nekünk valaki, akin
fölragyog az igazság és szeretet fényessége. Az emberi erőfeszítés levegő
verdesés csupán, életünk nagy tékozlás lesz, ha nincsenek elképzeléseink
a jövőről. Kell nekünk valaki, aki megmutassa: mit kezdjünk az éle
tünkkel? Ez a valaki a mi Urunk Jézus Krisztus. Ö az egyetlen, akiről
mennyei Atyánk kijelentette: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem
telik. Azért állította bele az emberi történelem folyamába, hogy ne a
halál, hanem az élet partjai felé irányítsa életünket.

Ott áll Jézus a Jordán folyó partján és nézi a keresztelkedő embere
ket. Levetik a parton ruháikat, levetik a vízben bűneiket. Sodródik a
tengernyi lelki szennyes a Holt-tenger felé ... Ott, helyesebben itt áll
Jézus ma is az emberfolyam partján. Felszólít minket is: vessük le bű
neink szennyesét! Ez bizony nem könnyű feladat. A bűnnek is megvan
a maga édessége. Sokan meg is vádolják Jézust: elrabolja tőlünk az élet
örömeit ... Nincsen igazatok. Jézus nem akar ünneprontó, örömrontó
lenni. Minden igazi öröm megszentelhető, Krisztusba öltöztethető. Ha
el is vesz tőlünk valamit, százszor annyit ad helyette és örök életet.
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Örömhírnek szánta evangéliumát és egyházának is valami elpusztítha
tatlan mosolyt varázsolt arcára. Jézus jegyesének karjában csak örven
dezni lehet. Méltán írja Bernanos: "Az egyház birtokában van az öröm
nek, a szomorú világ számára fenntartott örömnek. Amit az egyház ellen
tesztek, az öröm ellen teszitek ..."

Jézus megkeresztelésének ünnepén álljunk rni is a Jordán folyó, a
ki isztusi élet vizébe ... Szebben zúg és dalol ez a folyó, mint Szmetana
szimfonikus költeménye a Moldváról. Alljunk a Jordán vizébe, hallgas
suk az Atya szavát és értsük meg végre: "Itt van az Isten egészen ...
Nem elég hitben egyesülnöm vele, csak hitben bírnom őt. Nekem a való
sága kell. Nem tudok megnyugodni, míg el nem érem, át kell karolnom,
bele kell ömlenem ... A patak sem áll meg a parti virágnak, se a hegy
oldal fenyvesének, nincs pihenése a tengerig. Nem elég tudnom, hogy
van tenger. Nem elég hinnem, hogy egyszer odajutok. Meg kell csókol
nom azt a partot, el kell merülnöm abban az óceánban." (Prohászka:
Ö. M. 7,346.)

TANÚSAGTÉTELJÉZUSROL

2. évközi vasárnap
Jn 1,29-34

Igen egyszerű kérdésnek látszik, de alig-alig kaptam még rá kielé
gítő választ. Pedig gyakran fölteszem fiatal jegyeseknek, olykor tapasz
talt és vallásos felnőtteknek: véleményük szerint mit jelent keresztény
nek lenni? Válaszképpen mondanak ezt is, azt is, de legtöbbször nem
találnak a kérdés szívébe. Hadd idézzek néhányat! Keresztény az, akit
megkereszteltek. Keresztény az, aki templomba jár, gyónik és áldozik.
Keresztény az, aki megfizeti az egyházi adóját stb.... Nyilvánvaló,
hogy az evangélium tükrében ezek a válaszok nem az igazság arcát rnu
tatják. Ezért természetesen nemcsak a hívek, hanem az igehirdetők is
felelősek. Nem ismételjük eleget a keresztény élet lényegét, amit az Or
Jézus így foglalt össze: Tegyetek tanúságot rólam! A keresztény ember
nem érheti be azzal, hogy Jézus felé fordul és ugyanakkor hátat fordít
felebarátainak. Jézus barátsága egyúttal küldetést is jelent számunkra.
Jézus ismerete és szeretete arra kötelez minket, hogy tovább adjuk em
bertársainknak.

Ebben a tanúságtételben az első és követendő példakép: Keresztelő
Szent János. A Szentlélek által vezérelve elsőnek tanulta meg, hogy a
keresztény nem magát prédikálja, nem magát adja a világnak, hanem

.Jézus Krisztust. Tagadhatatlan, hogy minden emberben nagy értékek
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rejlenek. Erre emlékeztet Madách Évájának a fáraóhoz intézett szava:
"mi néked silány szám, nékem egy világ!" Lehet, hogy nem rendelke
zünk a tudás és rnűvészet kincseivel, de az egyetemes emberi értékeknek
mindnyájan birtokosai vagyunk. Van szerető szívünk, van másokat si
mogató tekintetünk, van kedves szavakat rnondó ajkunk, van mások
sóhajtozásat meghalló fülünk, van áldást osztó kezünk és ki tudná fel
sorolni szívünk kincstárának drága ajándékait?! A keresztény embernek
azonban van ezeknél, sőt az egész világnál többet érő kincse és ez a mi
Urunk Jézus Krisztus. Mennyei Atyánk vele együtt mindent nekünk
ajándékozott. Tőlünk csak azt kívánja, hogy tovább ajándékozzuk az
embereknek, más szóval : tanúságot tegyünk Jézusról.

Igen sokáig tartana föl sorolni azokat a lelki ajándékokat, amelyeket
Jézus osztogat az embereknek, Ezek közül Keresztelő Szent János meg
említ kettőt, talán a legfontosabbat. Az Úr Jézusra mutat és az Isten
bárányának nevezi, aki elveszi a világ bűneit. Az embernek ismernie
kell az ószövetség gondolatvilágát, hogy megértse ezt a kifejezést. Az
emberek mindig átérezték bűnösségüket és ennek engesztelésére áldozták
föl a különféle állatokat, így bárányokat is. Mintegy rájuk helyezték
bűneiket, hogy velük együtt megégjenek, megsemmisüljenek. Mikor pe
dig az izraeliták kivonultak Egyiptomból, ugyancsak a levágott bárányok
vérével kenték meg az ajtófélfákat, hogyelkerülje házukat a halál an
gyala. Nem véletlen tehát, hogy az ősi keresztény hagyomány Krisztus
ban látta azt a húsvéti bárányt, aki megszabadít a bűn halálából. Mert
a megtérés, a kereszténység útján az első lépés: elfordulni a bűntől. Isten
báránya csakis így tud segíteni rajtunk. A Jézussal történő találkozás
nak mindig velejárója bűnösségünk elismerése. Méltán írja a költő:

Oh, végtelen a vétkeinknek száma,
Mi álomroncsba, tört reménybe járunk,
Pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk,
Szüntelen egy virágot tör le lábunk.

(Remenyik Sándor)

Amikor Marx Károlya londoni British Museumban megírta híres
kiáltványát, többek között kijelentette: "a munkások nem veszíthetnek
semmit sem a kizsákrnányolók ellen vívott küzdelemben, csak a bilin
cseiket, .." Valóban bátor és jogos küzdelem megszabadítani az embe
reket a gazdasági és politikai elnyomástól. Megszabadítani a gazdasági
és politikai elnyomástól Megszabadítani az embereket a munkanélküli
ségtől, a kizsákmányolástól, az éhségtől, a tudatlanságtól. Am, ha rnind
ezt meg is valósítottuk volna, akkor sem ülhetnénk nyugodtan babérain
kon. Van ugyanis egy mindennél rnegalázóbb szolgaság: a bűn szolga
sága. Hiába él anyagi jólétben valaki, ha bűnös és káros szenvedélyek
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bilincseiben vergődik. Rabja az alkoholnak, rabja a kábítószernek, rabja,
megszállottja a hatalomnak, a testi élvezeteknek és ezzel belegázol mások
életébe. De vajon ki szabadítja meg az embert a bűn szolgaságából?
Talán a bíróságok, a rendőri szervek, a börtönök és javítóintézetek?
Talán az egyre emelkedő életszínvonal, az úgynevezett gazdasági csoda?
Nyilvánvaló, hogy ezekre a kérdésekre nemmel kell válaszolnunk. Bűnös
énünket csak akkor fogjuk levetni, ha megismerkedünk Jézussal és ben
ne meglátjuk egy új élet forrását. Nem a bűn ostorozása változtatja meg
az embert, hanem Krisztus szépsége, tisztasága, világossága. Egy ameri
kai prédikátor mondotta: Csak úgy győzhetjük meg az embereket, mint
a kutyákat. Látsz egy kutyát az utcán szaladni, öreg csont a szájában.
El akarod venni tőle a csontot és ő erre morogni kezd, esetleg beléd is
harap. Hiszen ez az egyetlen tulajdona. Ha azonban egy kövér juhcom
bot tartasz eléje, akkor magától eldobja az öreg csontot, felkapja a juh
combot és csóválja a farkát. Ez a kutya ettől kezdve barátod lesz ...
Valahogy így kell tennünk az emberekkel is. A bűntől csak akkor szaba
díthatjuk meg őket, ha megismertetjük Jézus életével, tanításával, szere
tetével. Ez lenne a feladata minden keresztény embernek. Ez a keresz
ténység lényege.

Az Úr Jézus megkeresztelkedése után János egy különleges látomás
ban részesült: Ezt rnondja : láttam a Lelket, amint galamb alakjában
leszállt az égből és Rajta maradt. Szent hitünk tanítása szerint a meg
szentelés művét Isten a Szentlélekre bízta. Ezért van az, hogy a Szent
lélek bennünk is leszállóhelyet keres. A keresztény élet nemcsak a bűnnel
történő szakításra korlátozódik. A Szentlélek új életet akar nekünk aján
dékozni. Miként egykor leszállt Máriára, úgy száll, költözik a mi lel
künkbe is. Mily gyakran megtörténik, hogya rossz időjárási viszonyok,
például a köd következtében egyes repülőterek nem tudják fogadni az
érkező gépeket. Ilyen köd lelkivilágunkban a bűn, a közöny, a földiek
rendetlen szeretete. Ha azonban hittel fordulunk Jézus felé, ő majd
áttöri ezt a köd felhőt és sikeres leszállást biztosít lelkünkben a Szent
lélek számára.

AZ ELTEMETETT ISTENARC

3. évközi vasárnap
Mt 4,12-23

Ha figyelmesen követjük Jézus életútját, minden okunk megvan a
csodálkozásra. Hiszen életében minden, de minden másként történik,
amint az ember elvárná vagyelképzelné. Már csak ezért is nagy balga-
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ság azt föltételezni, hogy jézus személyér és életét csupán kitalálták.
Erre ugyan senki sem találhat bizonyítékot. Egészen csendben és sze
gényen jön közénk. Ugyan kinek jutna eszébe, hogya Messiás királyt
egy rongyos istállóba helyezze? Harminc éves koráig Názáretben él és
kétkezi munkával keresi kenyerét. Szinte fejcsóválva mondogatj uk ennek
láttára: miért kellett ilyesmire tékozolnia drága idejét? Mikor pedig
eljött az óra, hogy meghirdesse Országa örömhírét, visszavonul a tó
melléki Kafarnaumba. Ez a tette ugyancsak visszatetszést szülhetett
Izraelben. Igaz, hogy Izajás próféta megjövendölte: A pogányok Gali
leájából támad a világosság... Am az emberek jobban ragaszkodtak
saját elképzeléseikhez, mint Isten igéjéhez. jézus tehát nem jeruzsálem
ből, a próféták és királyok városából indul tanító útjára, hanem a pogá
nyokkal "megfertőzött" Kafarnaumból. Mert Isten előtt nincsen meg
vetett föld, Isten előtt nincs megvetett ember. Isten sohasem azt kérdezi:
honnan származol, honnan jössz, hanem azt, hová tartasz? Isten nem a
múltunkat nézi, hanem jelenünket és jövőnket.

Keresztelő jános már Heródes börtönében raboskodott, mikor jézus
ajkán mintegy folytatásként fölcsendül előhírnökének szava: Tartsatok
bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa! Ezekkel a szavakkal a
megvetett földről a megvetett emberekhez fordul jézusunk, hogy föl
magasztalja őket. Alkotó szeretete megteremtette a csodálatos világ
mindenséget és a föld anyagából életre hívta az embert. Sajnos azonban
az ember korántsem az a "szent anyag" még, aki méltó lenne az örök
életre. A "legyen világosság", a "legyen élet", a "legyen ember" teremtő
szózata elhangzott már, de Isten nem érte be ezzel. jézus ajkán ezért
csendül fel az újjáteremtő szó: Legyen istenivé az ember! Azért kötött
munkakötényt maga elé, hogy hozzálásson az emberi történelem nagy
műtermében a krisztusi ember kifaragásához. O már látja az új arcú
embert, de még mennyi mindent kell lehántani róla, hogy kialakuljon
szépsége I Meg kell szabadítani az állatiasságtól, a bűnös szenvedélyek
től. Mennyi türelmes, finomító munkára van még szükség, hogy meg
szülessen az az embertípus, akiben Istennek is kedve telik l Van egy szép
költeménye Reményik Sándornak, amelyben ezt a gondolatot énekli
meg:

Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,
Testvéreim, jertek, segitsetek.
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.

Ez a nagy életreszóló munka kezdődik a búnbánattal és folytatódik
a megtéréssel. A bűnbánat az az ásó, kapa és csákány, ami kiás minket,
igazi, nemesebb énünket a bűnös szokások salakjából. A rnegtérés, amit



jézus kíván, az eltemetett Istenarcot akarja napvilágra hozni. A megtérés
azt jelenti, hogy kiszabadítjuk igazi énünket, szívünket a téves útirány,
a helytelen szeretet, a hamis eszmények börtönéből. A megtérés azt jelen
ti, hogy engedjük jézusnak leoldani bilincseinket és a megnyílt börtön
ajtón át követőjévé szegődünk. A maga nyers valóságában mindnyájunk
ban ott rejtőzik az az arc, amit Isten akar előhozni énünk mélyéből.
A megtérés azt jelenti, hogy Krisztus segítségével megkeressük és meg
találjuk igazi énünket. Olyanokká leszünk, igyekszünk lenni, amilyenek
nek Isten akar minket látni. Magdolna igazi énje nem az utca nő volt,
hanem a kereszt alá omló, jézus vérében megtisztuló szent vezeklő.
Lévi és Zakeus igazi énje nem a harácsoló vámos volt, hanem az a
nagylelkű ember, aki mindenét odaadta jézus barátságáért. Péter igazi
énje nem a Krisztustagadás volt, hanem az a szeretet, amely őt is a vér
tanúságra vezette. Saul igazi énje nem az egyházat üldöző farizeus, ha
nem a mindenkinél többet fáradó apostol. júdás igazi énje nem az áruló
volt, hanem a meghívott ... jézus azért jött és jön a földre, hogy ezt
az igazi énünket fölszabadítsa, az elásott Istenarcot felszínre hozzá.
Önmagát állítja elénk tükörnek, hogy Benne lássuk meg, milyennek gon
dolt és milyennek akar minket is az Isten! O nyújt segítséget ahhoz,
hogy akár 180 fokos fordulattal új irányba terelje életünket ...

Picasso, a világhírű festő rnilliókat keresett különös képeivel. Egy
húsvétr reggelen barátjával, Jean Coeteau-vel Róma utcáin sétált. A
templomokból kihallatszott az orgonaszó, a húsvéti alleluja. Picasso
ennek hallatára fölkiáltott: úgy élünk Krisztus nélkül, mint a kutyák ...
Hát Jézus ettől a kutya-élettől akar minket megszabadítani. Utunkban
áll, hiába próbálják sokan száműzni, elfelejteni vagy kiutasítani, mint
kellemetlen betolakodót. Ma is körüljárja az emberiség utcáját és kivá
laszt egyeseket. Ki kell ásni az emberekben rejlő Istenarcot! Meg kell
láttatni és szerettetni a vízből, hitből és Szentlélekből fakadó új életet.
Az emberek napjainkban is fölteszik a kérdést: rnelyik munkát fizetik
meg a legjobban? Sokan például otthagyják szakmájukat, mert másutt
többet keresnek. Vajon mit fizetnek az emberhalászatért? Vajon mit
fizet Krisztus az apostoli munkáért? Vajon mit kapunk a lelkünk rnélyé
ből kiásott Istenarcért? Ne higgyétek, hogy az Isten rosszul fizet és
szűkmarkú munkaadó! Itt a földön lelki béke, öröin a fizetségünk és
odaát örök élet a jutalmunk, a prémiumunk. Ezt a munkát ugyanis nem
lehet pénzért végezni. Saját és mások megszentelése nem valamiért, ha
nem valakiért történik. Azért a Krisztusért, aki minden emberben közi
bénk jön. Azért a Krisztusért, aki minden emberben keresi önmagát,
arca vonásait. Azért a Krisztusért, aki mindnyájunkat Hozzá hasonlóvá
akar változtatni, hogy így az Atya keblére ölelhessen,
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AZ IGAZI BOLDOGSAG
4. évközi vasárnap
Mt 5,1-12

Ha visszapillantunk gyermekkorunk rózsaszínű világába, szép emlé
kek galambjai szállnak felénk és a béke olajágát tűzik szívünkre. Az
ember azonban nem élhet kizárólag a múltból. Most is, ma is boldog
ságra vágyunk. Ha csupán saját erőnkre hagyatkoznánk és így futnánk
a boldogság "kék madara" után, talán hiába szaladnánk. Szerencsénkre
Isten is boldogságunkat akarja. Krisztus ezt az örömhírt hozta nekünk:
igazi kereszténynek lenni annyi, mint boldognak lenni. Ha ennek halla
tára hitetlenkedve néztek rám és ezt rnondjátok: mi mégsem vagyunk
boldogok, akkor erre azt kell válaszolnom : azért van így, mert nem
vagytok igazán keresztények.

Sokszor szomorúan tapasztalja az ember, hogya gyakorló kereszté
nyek közül is mily kevesen tartják valóban örömhírnek Krisztus üzene
tét. Hogy félreismeri a keresztény hitet az, aki nem lát benne egyebet,
mint parancsok, tilalmak összességét. Hogyan is érthetné meg a keresz
ténységet, mint boldogságot, az, aki kényszeredetten jön szentmisére és
ímmel-ámmal végzi vallásos gyakorlatait?! Sajnos még közöttünk is
akadnak fekete lelkek, akik nem hisznek a boldogságban. Az életben
mindig csak a rosszat veszik észre és nem látják az öröm felénk hulló
rózsaszirmait. Itt ezen a sáros földön, mondják egyesek, ahol minden
évben elhervadnak a virágok és őszbe csavarodik az idő vén fája, itt,
ezen a földön egyáltalán lehet boldognak lenni? Vajon lehet örülni azon
a földön, ahol sírgödrök sötétlenek és magukba zárják szeretteinket?
Vajon lehet boldognak lenni azon a földön, ahol sárba tiporják az igaz
ságot, ahol tövissel koronázzák az Elet Urát? Es éppen ti beszéltek
örömről és boldogságról, ti keresztények, akik egy keresztre szegezett
embert imádtok? Vajon lehet-e egy keresztrefeszített, a fájdalmak férfia
a boldogság hirdetője? Olyan kérdések ezek, amelyek fölvetődnek azok
szívében is, akik szomjas lélekkel hallgatják Krisztus evangéliumát.
Igaz, el kell ismernünk, Jézus olyan boldogságot ígér követőinek, amely
első hallásra oktalanságnak látszik. Csak azok részesülnek benne, akik
hiszik, hogy Isten oktalansága bölcsebb az emberek okosságánál.

Most nem szándékozom végigelmélkedni az úgynevezett ·"hegyi be
széd" nyolcszoros boldogságígéretét. Am ez nem is szükséges. Amint a
tengervíz egyetlen cseppj étől megismerjük ízét, éppen így Jézus egyetlen
ígéretéből is megismerhetjük boldogsága édességét ... A nyolc boldog
ságígéret minden mondata így kezdődik: Boldogok vagytok l Jézus tehát
nem azt mondja, hogy boldogok lesztek, hanem: már most boldogok
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lehettek. Mennyi öröm, rnilyen boldogság fakadhat egy emberi szív hoz
zánk hajlásábóll A hivő ember Isten barátságának részese, aki a hit
által szívünkben lakozik. A boldogságot ígérő Jézus azokhoz a nagy
szerű emberekhez fordul, akiknek minden kevés, minden kicsi és egye
dül Isten a hatalmas. Ezeknek hirdeti: boldogok, akik sírnak, akik szo
morkodnak: majd megvigasztalják őket. Első hallásra meghökkentően
hangzik Jézus ígérete. Boldogok, akik sírnak ... 0, Urunk, hogyan ne
vezheted boldogoknak az anyákat, akik sírva borulnak gyermekük
koporsójára? Hogyan nevezheted boldognak az özvegyeket, akik köny
nyeikkel öntözik hitvesük sirdombját? Hogyan mondhatod boldognak
az árvákat, a betegeket, a szenvedőket, a nyomorultak hosszú-hosszú
karavánját? Mi emberek ugyanis, amikor a siránkozókra gondolunk,
reájuk gondolunk. Jézus azonban nem azoknak ígér boldogságot, akik
önmagukat siratják. Ö azoknak kínálja boldogságát, akiket könnyekben
kicsorduló fájdalommal tölt el Isten ügyének hátráltatása. A sok eltéko
zolt kegyelem, a süket fülek, a keményszívűség, a bűn útján botorkáló
emberek rniatt érzett szomorúság, az értük ejtett könny az, amiben föl
ragyog a boldogság szivárványa. A keresztény embert mélységesen el
szomorítja a hit ellen folytatott hadjárat. A szociális igazságtalanság,
a faji és világnézeti megkülönböztetés, a zsarnokok dühe, a haláltábo
rok iszonyúsága, mindez fájdalommal koszorúzza szívünket. Jézus mégis
boldognak nevezi az így szomorkodókat. Nem a könnyek, nem a szomo
rúság, hanem a rájuk váró vigasztaló kegyelem miatt. Nem a könnyek
tesznek boldoggá, hanem az a nemes, Istennel együttérző lelkület, amely
ből a könnyek fakadnak. Aki ennyire együtt gondolkozik, érez és él
Istennel, az nem lehet boldogtalan. Lehet, hogy szenved, bánkódik, dc
könnyeiben az Istenszeretők öröme ragyog. A lelki ember boldogsága ez,
Isten gyermekeinek könnyes öröme a föld legdrágább gyöngye, amely
nem a tengerek mélyén, hanem a keresztény szívekben terem ...

Ime, ilyen vagy ehhez hasonló a keresztény ember boldogsága. Elis
merjük, hogy ez lényegesen más, mint a testi, az evilági ember boldog
sága. Mégis ez az igazi I Vajon a föld rabjai miben keresik boldogságu
kat? A pénzben, a hatalomban, a testi élvezetekben. És vajon megtalál
ják? Vajon boldogok? Hát nem onnan származik a földön minden nyo
morúság, hogy boldogítónak tartjuk a pénzt, a hatalmat, a véren szer
zett dicsőséget? Sajnos, igen sokszor az emberek téves boldogságkeresése
változtatja a földet siralom völgyévé. A tények tehát Jézust igazolják.
A boldogság mégiscsak a keresztényeké. A boldogság mégiscsak Jézus
kezében van és másnál hiába keresik. . . A lelki ember boldogsága ez,
Isten gyermekeinek könnyes öröme, a föld legdrágább gyöngye, rnely
nem a tengerek rnélyén, hanem Istenért élő szívünkben terem.
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ÉGŰ GYERTYAK

<iyertyaszentelő
Lk 2,22-40

Az anyaszentegyház, rnint Krisztus életének folytatója, rninden esz
tendőben megjeleníti jézus történetét. A liturgia isteni színjátékában
végigvezet minket Betlehemtől a Golgotáig. Teszi ezt elsősorban azért,
hogy szent példája előttünk ragyogjon és követésére ösztönözzön minket.

A mai ünnep, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Mária tisztulását és
jézus templomi bemutatását állítja lelki szemeink elé. A zsidó törvény
szerint minden asszony, akinek fia született, negyven napig tisztátalan
nak számított és nem léphetett a templomba. jóllehet Mária szűzen
foganta és szülte gyermekét, mégis alávetette magát ennek a törvény
nek. Arról a kivételes kegyelemről, amiben Isten részesítette, mit sem
tudtak az emberek. Mária sem akarta hangoztatni. Nem akart külön
utakon járni, hanem mint mindig, most is engedelmeskedett. A temp
lomban tartózkodó papok és hivők semmi rendkívülit nem láttak benne
és gyermekében. Csak a Szentlélek különös ajándékának köszönhető,
hogy az ősz Simeon fölismerte jézusban a világ Megváltóját.

Erre az eseményre emlékezünk a mai ünnepen. Egyházanyánk, mint
egykor Mária Simeonnak, nekünk adja jézusát. Megajándékoz tanításá
val az igehirdetés által. Megajándékoz kegyelmével a szentségek által.
A szentáldozásban pedig szívünk bölcsőjébe fekteti. S teszi egyházunk
mindezt azért, mert Isten nekünk szánta egyszülött Fiát. Erre figyelmez
tet az a gyertya is, amit a mai napon megszentel és kezünkbe ad. Emlé
keztetni akar a karácsonyi gyertyagyújtásra, amikor a föld gyertya ta r
tójára helyezte a világ világosságát, a rni Urunk jézus Krisztust. Ko
rántsem azért, hogy véka alá rejtsük, hanem Máriához, Simeonhoz ha
sonlóan szívünk oltárára helyezzük. így leszünk méltók a jézusi külde
tésre: "Ti vagytok a világ világossága ... Ú gy világítson világosságtok
az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják mennyei
Atyátokat ... 1"

Mindebből nyilvánvaló, hogyamegszentelt gyertya nemcsak Krisz
tust jelenti, hanem figyelmeztet mindenkori keresztény hivatásunkra.
Amikor a mai ünnepen gyertyát szentelünk és gyertyát gyújtunk, tesszük
ezt annak a gondolatnak jegyében, hogy tovább kell adnunk Krisztus
világosságát. Nem elég magunkban melegedni jézus tüze mellett. Nem
elég betelnünk a krisztusi tanítás szépségével. Nekünk is tüzet kell fog
nunk, melegítenünk, világítanunk kell az emberek között. Hadifogsá
gomban, fent a hideg északon nagyrészt faházakból épülnek a faluk és
városok. A házsorokat feltűnően széles utcák választják el egymástól.
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Nem ok nélkül. Igy védekeznekmár jóelőre .az esetleges tűzvész pusz
títása ellen. A széles utca k útját állják a tűz elharapódzásának. Jézusunk
azt mondotta, hogy tüzet jött bocsátani a földre. Azt akarja, hogy az
emberek előtt felragyogjon Istenismerete és -szeretete. Sajnos, az isteni
tűznek útját állják a bűn, a közöny, a tudatlanság széles utcai. Ezért kell
nekünk, az Ö követőinek tovább adni, tovább vinni azt a tüzet, amely
ből nem pusztulás, hanem áldás árad az egész emberiségre.

A mai ünnepen, az égő gyertyák világosságánál érdemes szembenéz
nünk azzal a kérdéssel is, hogy hol ég életünk gyertyája? Vajon a szere
tet oltáran-e vagy a bűn ravatalán ? Ha a szeretet oltárán égünk, akkor
nem élünk hiába. Csak így reménykedhetünk abban, hogy életünk cson
kig égő gyertyáját, annak fényét Isten átmenti majd az örök élet vilá
gosságába. Ha azonban a gyűlölködés, a hitetlenség, a bűn ravatalán
égünk, eltékozoljuk életünket. Ez a tűz csak pusztít, rombol és szemfödőt
terít az emberi életre. Ez a tűz riasztó, elválasztó erő és nem a boldog
ság szolgálója. Ezt a tüzet nem éleszteni, hanem oltogatni, szent köte
lességünk.

Ilyen gondolatok jegyében fogjuk kezünkbe szentelt gyertyánkat és
ezzel a szerető világossággal járjuk az élet útjait. És ha találkozunk
sötétben botorkáló testvéreinkkel, gyújtsuk meg életük füstölgő kanócát.
Legyünk a gyűlölködés, a tudatlanság tűzoltói és a szeretet, Krisztus
világosságának lelkes meggyujtói !

50 ÉS VILAGOSSAG

5. évközi vasárnap
Mt 5,13-16

Jóleső érzés ébred szívünkben, ha felénk fordul az emberek bizalma
és szeretete. Talán veled is megtörténr,: hogy munkatársaid vagy főnö

köd bizalma olyan szerepet kínál, amire örömmel mondod az igent.
A belénk vetett hit, a felénk áradó szeretet megsokszorozza erőnket és
így lehetővé teszi, hogy megfeleljünk a hozzánk fűzött reményeknek.
Olykor sajnos megtörténik, hogy legjobb akaratunk ellenére sem tudjuk
betölteni a fölkínált szerepet. Az ember nem lehet mindig az, aki sze
retne lenni ...

A mai evangéliumban valami hallatlan dologról értesülünk. Jézus
fordul hozzánk és határtalan bizalomtól vezérelve kijelöli feladatunkat,
szerepünket az élet színpadán. Ti vagytok a föld sója - ti vagytok a
világ világossága! Félre tehát minden kishitűséggel, félszegséggel. ki-
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sebbrendűségi érzéssel l Ne bújjatok el az emberek elől a félelem és
szégyenkezés bokraiban ! Nem a színfalak mögött van a helyetek. hanem
a színpad, az élet közepén. Ha valóban magatokba szívtátok Krisztus
igazságát, szeretetét, életét, semmi okotok a menekülésre. Bátran lépjetek
az emberek elé, hogy fölkínáljátok nekik kincseiteket. A keresztény em
ber nem lehet szökevény, nem bújhat el a templomok homályában, 3

magánélet rejtekében.
Bertolt Brecht Szent Johannáról szóló drámájában mondja: "Ne arra

törekedjetek csupán, hogy jobb emberként hagyjátok el a világot, hanem
jobb világot hagyjatok hátra ..." Hát Jézus éppen ezt kívánta tőlünk,
hűséges követőitől! Jobbá kell tennünk a világot! A kérdés mármost az,
hogy ez a nagy vállalkozás miként lehet eredményes? Nem kétséges,
első feltétele a mi jobbá válásunk, a mi átváltoztatásunk. Nem cukorrá,
nem borssá, hanem sóvá és világossággá. Nagy szükség lenne erre nap
jainkban I Egy meglehetősen sötétenlátó teológus mondotta: "A tisztes
ség jele, ha valaki szégyelli, hogy a xx. században született ..." (Wil
helmsen) EI kell ismernünk, hogy nem egészen alaptalan ez a megállapí
tás. Ezért is sürgető feladat, hogy Krisztus evangéliumával megsózzuk
és megvilágítsuk ezt a sötét világot.

Nyilvánvaló, hogya só csak akkor ízesítheti meg ételünket, ha a só
tartóból az ételbe szórjuk. A föld sem lesz termékenyebb, ha a rnűtrá
gyát raktárainkban őrizgetjük. Éppen ezért senki sem lehet önmagában
és önmagáért keresztény. Szöges ellentétben állna Jézus szándékával az
a törekvés, amely gettónak nézné az egyházat és válaszfalakat építene
ember és ember közé. Jézus nem azt mondja: ti vagytok a világ gyé
mántja, amit páncélszekrényben őrizzetek. Só vagytok, melyet bele kell
szórni az emberi életbe, mert csak ezáltal lesz ízessé, igazán emberivé
és istenivé.

Az is nyilvánvaló, hogya sónak fel kell oldódnia, mert csak így íze
sítheti meg ételünket. Vajon mi az a csodálatos oldószer, amely sóvá
nemesített életünket föloldja és elvegyíti az emberiség életében? Semmi
más, mint a jótetteinkben megnyilatkozó szeretet. Az evangélium igazsá
gának az evangéliumi szeretet az oldószere. A magyar számazású tudós:
Wigner Jenő mondotta egy interjúban: Egyszer kiszámítottam, ha az
összes energiát, ami az atomenergiában rendelkezésünkre áll, fölszabadí
tanánk, a föld hőmérséklete 100 ooo C-fokra emelkedne. Ehhez hason
lóan mondhatjuk: mily ugrásszerűen emelkedne az emberi életben a jó
ság és szeretet hőmérséklete, ha Krisztus világosságát árasztanánk a vi
lágra. Minden emberben ott szunnyad a szeretet energiája, csak a föl
szabadító krisztusi világosságra várakozik. Vajon mi a legcsodálatosabb
a szentek életében? Talán azok a csodák, rendkívüli események, ame
lyek oly feltűnővé tették életünket? Nem! Hanem a szeretet melege
és világossága, amely magához vonzotta és átformálta az embereket.
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"Aki a jót szeretetben gyakorolja, az már ezzel jótékonyan hat egész
környezetére, olyan mint a napsugár, mely a virágokat a sötét földből
kicsalogatja ..." (Prohászka) A szentek puszta léte, közöttünk élése
elegendő ahhoz, hogy tavaszt fakasszon a lelkekben.

Gyakran hallja az ember: miért nem tesz az Isten valami nagy csodát,
hogy minden ellensége megszégyenüljön és megtérjen. Nos, az Isten
ilyen nagy csodát akar tenni. Nem egymaga, hanem velünk és általunk.
Ez pedig nem más, mint a szeretet csodája. Talán senki sem kételkedne
Isten létezésében, ha szeretetünk eltakarná a rossz véres sebét a teremtés
arcán! Senki sem kételkedne, hanem hinne Krisztusban, ha minden
követője só és világosság lenne mások számára.

Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Ezt mondja
az Úr Jézus. Nekünk mondja és ezért lelkiismeretvizsgálatot tartva te
gyünk kérdőjelet e kijelentés elé. Valóban só vagyok-e, valóban vilá
gosság vagyok-e? Legalább kezdjünk azzá válni I Akarjunk azzá válni.
Úgy, ahogya költő énekli egy szép versében:

Az élet örök búcsúzás.
0, bárcsak tudnánk távozáskor
fényt hagyni, mint a Messiás,
beleszeretni aszívekbe,
apostolokba, mártírokba,
hogy átadják a századoknak,
a századok az ezredeknek l
Fényt hagyni, mint a Messiás!

Vagy legalább is mint a Nap,
melyet elnyelt az alkonyat,
de a legbúsabb éjben is
világít még a gyöngyvirágban,
a liliomban, mécsvirágban.
Az életünk olyan tünékeny.
0, szent fényt hagyni volna jó!

[Mécs László]
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TÖBBET A LELKIEKBÖL!

Hamvazószerda

Hamvazószerdával minden igaz keresztény számára véget ér a far
sangi mulatság és megkezdődik lelki tavaszunk : a nagyböjt. A mulan
dóság jelképével, szentelt hamuval hinti meg homlokunkat az egyház és
ezzel emlékeztet a földi dolgok tiszavirág életére. Bőjtölésre, önmegta
gadásra, engesztelésre, megszentelődésre biztat. Vonuljatok vissza a lár
más világból és térjetek haza szívetek otthonába! Ott keressétek, mert
ott találhatjátok meg igazán lelketek nyugalmát.

Mindezek hallatára tévedés lenne a nagyböjti időt úgy értékelnünk,
mint a lemondások időszakát. Mikor egyházanyánk arra biztat, hogy
kevesebbet igényeljünk a testi javakból, ugyanakkor szeretné, ha töb
bet igényelnénk a lelkiekből. Mert nemcsak kenyérrel él az ember! Mit
használ, ha az egész világot megnyeri is, lelkének azonban kárát vallja?
Sajnos a legtöbbször észre sem vesszük, hogy egész esztendőben, olykor
egész életünkben éheztetjük a lelkünket. S történik mindez azért, mert
ez az éhség nem lép föl olyan követelő erővel, mint a testi éhség és szom
júság. Megvonjuk lelkünktől azokat a táplálékokat. amelyeket oly bő
s' gben terít elénk így nagyböjt idején az anyaszentegyház. Egész évben
éheztettétek lelketeket, legalább rnost gondoskodjatok arról, hogy jól
lakhasson. Olvassátok a Szentírást, hallgassátok Isten igéjét, többet
imádkozzatok, elmélkedjetek Isten gondolatairól! Tehát kevesebbet a
szórakozásból és többet az imádságból. Kevesebbet a gyűlölködésből és
többet a szerétetből. Kevesebbet a civódásból és többet a békességből.
Kevesebbet a hazugságból és többet az igazlelkűségből. Kevesebbet a
test örömeiből és többet Krisztusunk testéből. Kevesebbet az élvezeti
cikkekből - kávé, alkohol, dohányzás - és többet az akaratot edző ön
megtagadásokból. Kevesebbet a bűnből és többet a bánatból. Szent
Agoston írja: "A jócselekedetek kezdete a gonosz cselekedetek bevallá
sa és megbánása." A bűnbánat által mintegy kiürítjük lelkünket, hogy
a bűn helyett megtölthessük az isteni élet, a kegyelem kincsével.

Felvetődik mármost a kérdés, hogy mi a célja ezeknek a törekvések
nek és gyakorlatoknak? Miért kell megtisztítani lelkünket, elrendezni
gondolatainkat és megedzeni akaratunkat? Miért kell a nagyböjti idő
ben az előbb említett módon följavítani lelkünk állapotát? A kérdésre
egy másikkal válaszolok : mi vonzza a hegymászókat a veszedelmes csú
csok meghódítására? A legtalálóbb választ egy angol hegymászó adta,
aki egyébként 1924-ben életét vesztette a Mont Everest megmászása
közben. Ezt mondotta: hogy miért mászok az Everestre? Mert ott
van ... I (Rockenbauer Pál: Amiről a térkép mesél, 66. o.) Nos, így



vagyunk mi hivő ernberek is. Itt magasodik előttünk, életünkben, rnin
den létező mögött a legnagyobb hegy: az Isten. Itt van és hív minket.
Útikalauzul Fiát küldte hozzánk: a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Igaz,
hogy keresztúton vezet, de ha Öt követjük, nem fogunk eltévedni. Igaz,
hogy követése komoly erőfeszítéseket kít'án, de megéri. Igaz, hogy sok
rnindent el kell dobnunk, de a nagy cél érdekében érdemes meghoznunk
ezt az áldozatot.

A nagyböjti időben járjuk nagy szeretettel keresztutunkat! Itt tanul
hatjuk meg Jézusunktól : rniként lehet a szenvedés utcájából befordulni
és eljutni a lelki béke, az újjászületés életére.

LÉLEKFARAGO MŰVÉSZET

Nagyböjt I. vasárnap
Mt 4,1-1 I

A keresztény hívek jól tudják, hogy egyházunk ősi hagyománya sze
rint, a nagyböjti időben nem illik zajos mulatságot rendezni. Ez a ma
gyarázata, hogy ebben az időszakban ritka az esküvő templomunkban.
Nem azért történik ez így, mintha nem látnánk szívesen oltárunk előtt
a boldogságra vágyó fiatalokat. Inkább arról van szó, hogy egész nagy
böjtben egy olyan esküvőre készülünk, amelyet mennyei Atyánk rende
zett és rendez népe örömére és dicsőségére. Égi vőlegényünk, a mi
Urunk Jézus Krisztus lép elénk, hogy nászrnenetté változtassa életünk
keresztútját. Jézus jön felénk, hogy átvegye, nem ellenségei, hanem
Atyja kezéből a keresztet. Jegyesi ajándékot lát benne és rajta öleli szí
vére szűzi jegyesét, az anyaszentegyházat.

A nagyböjti szent időt éppen ezért nem a bűnbánó szomorúság, ha
nem sokkal inkább a boldogságos szenvedés idejének kell neveznünk.
A ruháitól megfosztott Jézus rninket is arra biztat: vessétek le az álar
cot és a szerétet őszinteségével álljatok Isten elé! Legyen vége a farsangi
álarcosbálnak ! Mutassuk meg igazi arcunkat! Jaj nekünk, ha minden
szépség csak álarc rajtunk. Jaj nekünk, ha csak a halál veszi le rólunk az
álarcot! Jaj nekünk, ha kozmetikált hazugsággal próbálj uk elrakami lel
ki arcunk rútságát. Itt az ideje, hogy Krisztus arcába nézzünk és hozzá
lássunk végre igazi arcunk megformálásához. Ez a munka sokszor hú
sunkba vágó vésőt igényel, de valójában igazi szépségünk kiformálója.
Tévedés lenne, ha bárki azt gondolná: az egyház ellensége az örömnek
és ezért rekeszti be a farsangi mulatságot. Nem, ez nem igaz I Talán
hallottátok már Nagy Szent Teréz nevét, az egyház legszigorúbb szerze-



tesrendjének nagy reformátorát. O volt az, aki a kolostor ebédlőjében
nemegyszer megtáncoltatta a nővéreket. No, nem férfiakkal, hanem
egymással táncoltak az apácák. S tette mindezt azért, mert véleménye
szerint a karmelita élet szigorúságát nem lehetne elviselni, ha nem fű
szereznék olykor a könnyed vidámság óráit. A kereszténység tehát nem
ellensége az örömnek, sőt ellenkezőleg. Oly telhetetlen öröméhségében,
hogy nem éri be a mulandó örömökkel. Azt akarja, hogya földi örö
mök rózsadombjairól magasabbra, az isteni, a lelki örömök csúcsaira
hágjunk. Az önmegtagadás, a vezeklés, a böjtölés tehát nem rózsatiprás.
Olyanok ezek a gyakorlatok, mint a vizek erejét lefogó és hasznosító
zsilipek. "Lefo~ni az életet, mint a hegyekről vágtató vizet, hogy maga
sabbra szökelljen. Ez az önmegtagadás filozófiája." (Prohászka)

Erre akar megtanítani minket Jézus, midőn elvonul és negyven napig
böjtöl a pusztában. Mivel jól ismeri természetünket, az evilági gyönyö
rök csábos erejét, jómaga is magához engedi a nagy Kísértőt. Tette ezt
azért, hogy megmutassa: miként kell viselkednünk a kísértések köze
pette. Mindenekelőtt azt kell megtanulnunk példájából, hogyabűnnel
nem szabad alkudoznunk. Pedig a sátán első ajánlata olyan ártatlannak
látszik. Változtasd át a köveket kenyerekké! Ugyan mi rossz van ebben?
Jézus azonban mélyebbre lát az elutasítja az ördögi ajánlatot. Vajon
miért? Jézus megválaszolja : nemcsak kenyérrel él az ember! Ebben a
mondatban a "csak"-on van a hangsúly. Jézus nem vonja kétségbe:
emberi életünk elképzelhetetlen kenyér, táplálék nélkül. Am éppen azért,
mert lelkünk is van, nem szabad "csak" ezzel beérnünk. Azért hozta
és azért osztogatja oly bőkezűen az isteni ige kenyerét, hogy már itt a
földön megízlelhessük az isteni élet édességét. Jézus jól ismeri az embert,
az Atya terveit és ezért hirdeti: az üdvösséghez, az igazi boldogsághoz
nem elegendő a tele has, az egyre emelkedő életszínvonal. Súlyos téve
dés és egyenesen ördögi gondolat azt állítani. hogy csak kenyérrel él az
ember. Hiába építünk felhőkarcolókat, modern lakótelepeket, ha elha
nyagoljuk 'belső világunk, erkölcsi életünk kiművelését. Hiába repül ünk
a holdba, ha már előtte összeveszünk az osztozkodáson. Mit ér a nap
fényes tanterem, ha lelkileg üres, csenevész ifjúság üldögél padjaiban.
Életűrik boldogsága elsősorban nem attól függ, hogy mink van, hanem
mik vagyunk. Nemes, erkölcsös, finomlelkű embert nevelni sokkal ne
hezebb, de sokkal fontosabb, mint atombombát gyártani! Jóllehet az
élet számos területén örvendetes fejlődést tapasztalunk, lelki téren in
kább visszaesést. Érdekes jelensége korunknak, hogy az egyház legszi
gorúbb szerzetesrendjeibe jelentkeznek a legtöbben. Mi a magyarázata
ennek? Az a fölismerés, hogy nemcsak kenyérrel él az ember. Az a föl
ismerés, hogy az embernek lelke is van, sőt a boldogság igazi termőtalaja
ez. Az a fölismerés, hogya világ sivatagi pusztaságában Jézus az oázis,
ahol az élet vizei fakadnak.

t 5 György Attila: Vasárnapi kenyér 22~



A magyar lelki irodalom legnagyobb mestere, Prohászka Ottokár írja:
"Nem minden művészet ethika, de minden ethosz-teremtés művészrnun
ka." (Ö. M. 7,245.) Az erkölcsös ember, a krisztusi ember kiformálása
~ legnagyobb művészet. Az ember kemény anyagból van gyúrva és ezért
nem lehet véső és kalapács nélkül megformálni. Csengjen hát fülünkbe
a költő figyelmeztetése:

Mint a bókos szentek állnak a fülkében
kívülről a szemek kifaragva szépen,
de befelé, hol a falnak fordul hátok,
csak darabos szikla s durva törés tátog:

ilyen szentek vagyunk mi!

Ki farag valaha bennünket egészre,
ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne,
ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló,
legfájóbb rnélyünkbe belefúró fúró?

Szenvedésre lettünk mi!

Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:
Oh, hány éles vasnak kell rajtunk faragni,
míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya
beállítson majdan szobros csarnokába.

Krisztus urunk, segíts meg!

(Babits Mihály: Psychoanalisis christiana)

ELVALTOZOTT SZíNÉBEN

Nagyböjt 2. vasárnap
Mt 17,1-9

Bizonyára jártatok már magasba nyúló hegyek tetején! Fáradtságos a
kapaszkodás, torkunkban ver a szívünk. Izzadtunk, kifáradtunk, de vég
re mégiscsak felértünk. Mikor a hegycsúcson arcunkba csapott a friss,
tiszta levegő, egyszerre minden fáradtságunkat elfeledtük. Kitágult lá
tóhatárunk, a völgyek feltárták szépségüket. Am a magasból nemcsak
többet, de mindent másképpen is látunk. Eltörpülnek a házak, hangyák
ká alázódnak az emberek és vékony szalagokká a poros országutak. Mi-
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közben belegyönyörködünk e lelket nyugtató kilátásba, gondolkozásunk
is megváltozik. A magasságokból másként látjuk még saját életün
ket is.

Nem véletlen, hogya földön járó Üdvözítő is szerette a hegyeket. Szí
vesen imádkozott a természetépítette oltárokon és nemegyszer a szelíd
dombok lettek szószékeivé, ahonnan a köréje gyűlt embereket tanította.
Egy ilyen magaslaton mondotta el híres Hegyi beszédét is, ahol meg
hirdette a nyolc boldogságot. Egy hegyen, éspedig az Olajfák hegyén
kezdte meg szenvedését. Keresztfája is a Golgota hegyéről magasodott
az ég felé. Mikor pedig föltámadása után visszatért az Atyához, akkor
is egy hegyről emelkedett az "örök halmok" magasába. Nem csodálkoz
hatunk tehát, ha a mai evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus maga
mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost és fölvitte őket egy magas hegyre.
Nem azért, hogya természet szépségében gyönyörködjenek. Ebben az
esetben önmagát akarta megmutatni az isteni dicsőség fényében. Vajon
miért tette ezt? Éppen Ö, aki sohase törekedett arra, hogy saját szemé
lyét a rendkívüliség fényébe öltöztesse és sokszor azt is megtiltotta, hogy
hirdessék csodatetteit. Elfutott a tömeg elől, amikor királlyá akarták
választani. Most mégis odaáll apostolai elé és elkápráztatja őket valami
földöntúli fényességgel. Vajon miért tette ezt? Mert előre látta, hogya
szenvedés éjszakáján ők is meginognak. Hadd erősödjön meg bennük
a hit fénye, hadd érezzék, hogy Krisztus világosságát nem lehet kioltani.
Az apostolok szemét és lelkét megigézte a ragyogó látomás. Nem csoda,
ha ajkukra tolul a híres vallomás: Uram, jó nekünk itt lennünk! Itt, az
"örök Világosság" ragyogásában. Itt, a boldogító Istenlátás előcsarnoká
ban. Az emberi szív boldogságra lett teremtve és görcsösen belekapasz
kodik abba a földbe, ahol e boldogság virágai kéklenek. Sajnos a bol
dogság hervadó virág a földön. Ezért nem lehet kunyhót építeni a Tá
bor-hegyén. A fény kialszik, a látomás eltűnik, lehull a hétköznapok
függönye. Nem hiszem, hogy az apostolok valaha is elfeledkeztek erről
a látomásról. Ha el is takarta nagypénteken a csalódások sötétje, a föl
támadás után újra fölragyogott előttünk.

Urunk színeváltozásáról hallva, a mi szívünket is elfogja valami
"szent irigység": de jó lenne, ha mi is megláthatnánk Jézust! Mennyivel
könnyebb lenne hinni, hűségesnek maradni, erősnek lenni a kísértések
ben, a kételyek éjszakájában, ha Krisztus arca ragyogna ránk. Igaz, ol
vasunk szentekről, akik már földi életükben részesültek ilyen látomá
sokban. Am ez igen keveseknek jut osztályrészül. Legtöbb követőjének
Jézusunk csak azt a boldogságot igéri, amely a hitből és nem a látásból
fakad. Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. Földi életünk so
rán csak a hit szemével láthatjuk. Szemünk csak kenyeret és bort lát,
hitünk Jézus testét és vérét. Szemünk az egyházban gyarló, bűnös em
berek gyülekezetét látja, hitünk Jézus titokzatos testet. Szemünk vérző

227



sebeket lát, hitünk Krisztus megváltó sebeit ismeri fel bennük. Jézus
nem hagyott el véglegesen minket, A szeretet találékonyságával annyi,
de annyi mód adatott Neki, hogy köztünk maradhasson. Gárdonyi Gé
za írja egyhelyütt: "A meghalt írók úgy mentek el közülünk, mint a me
sebeli tündérlány az egyszerű pásztorfiútól. A selymes pázsiton otthagy
ta gyémántos aranyfátylát ..." Jézus ennél is többet adott és hagyott
nekünk. Például üdvözítő tanítását a Szentírás könyveiben. Szent Agos
ton szavai szerint a Szentírást az Atyaisten írta, a Fiú vérével és rnin
den tévedéstől megóvta a Szentlélek pecsétjével. Ez a könyv lett az
isteni igazságra vezérlő kalauzunk. Ez a könyv lett a nyugati kultúra
termőföldje is. Méltán írja egy jeles bölcselő: "Vedd el az európai em
bertől a bibliát és elvetted kultúráját ..." (jaspers) Aki hittel és szere
tettel olvassa a Szentírást, annak lelke Tábor-heggyé fényesedik, ahol
Krisztus arcába tekinthet. Erről vall a nagy író, Dickens is egyik emlé
kezésében: "Elővette az örök könyvet, a fáradt és megterhelt emberek
könyvét és felolvasta azokat a szent dolgokat, amelyekben egyformán
gyönyörűségét találja a vak, a sánta, a koldus, a bűnös, agyalázatokkal
terhelt nő, mert mindenki találhat benne írt lelki sebeire. Olvasta an
nak történetét. aki a világra jött, hogy részt kérjen magának az élet
minden keserűségéből, szenvedéséből s végül meghaljon mindnyájun
kért."

Ha őszinték vagyunk, be kell vallanunk: nem tudjuk megmondani
miféle szempont vezérelte Jézusunkat tábor-hegyi színeváltozásában.
Feltételezhetjük, hogy ezzel is példát akart adni nekünk. Föltámadása
után megdicsőült testével áthatolt a zárt ajtókon és falakon. A mai em
ber szívében számtalan falat építettek; a hitetlenség, a kőzőrnbősség, a
gyűlölet falát. Hogy ezeken áthatolhassunk, nekünk is meg kell dicsőül
nünk. Lelki emberekké kell változnunk, akik a meggyőző tanúságtétel
fényével utat készítenek Krisztus számára az emberek életében. Legyen
az otthon és a munkahely Tábor-heggyé, ahonnan Krisztus szeretetét és
ismeretét sugározzuk embertársaink felé.

JAKOB KÚTJANAL

Nagyböjt 3. vasárnap
Jn 4,5-42

Szent Pál apostol és minden nyomdokába lépő igehirdető különös ke
gyelemnek, kitüntetésnek tartja Krisztus evangéliumának hirdetését. Azt
is megjegyzi és ebben mindannyian egyetérthetünk vele, hogy az evan-
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gélium egy kimeríthetetlen forráshoz hasonlít. Maga az üdvözítő figyel
meztet erre a Jákob kútjánál folytatott beszélgetésében.

Jézus fáradtan leül egy Jákobról nevezett kút mellé, tanítványai pe
dig elmennek a városba ennivalóért. Jön egy szamariai asszony vizet
meríteni. Jézus nemcsak megszólítja, de meg is kéri: adj innom! Az asz
szony meglepődik, akárcsak a később visszatérő tanítványok. Vajon mi
okozta meglepetésüket? Hát egyszerűen az, hogy Jézus szóba áll egy asz
szonnyal, aki ráadásul szamariai. Tudnunk kell, hogya zsidók a fogság
ból történt visszatérésük óta meglehetősen rossz viszonyban voltak ez
zel a népcsoporttal. Mivel összeházasodtak a pogányokkal, megszakítot
ták velük a közösséget. Ezért a szamaritánusok Garizim hegyén külön
templomot építettek. Már az is rneglepő, hogy Jézus szóba áll vele. Tet
tének merészségét még növelte, hogy nem szamariai férfival, hanem egy
asszonnyal elegyedett beszédbe. A korabeli zsidóság leértékelte a nőt
és alkalmatlannak tartotta minden vallási igazság megértésére. Termé
szetesen Jézus nem csatlakozott ehhez a véleményhez. Ö nem tesz kű
lönbséget férfi és nő között vallási vonatkozásban. Isten nem veti meg
teremtményeit, mindenkivel szóba áll. Nincs tehát igazuk azoknak,
akik azt mondják: Istennek csak két szava van az emberhez: egy életre
szólító és egy halálba küldő, Ezenkívül nem szól hozzánk és nem törődik
velünk. Mindez persze szöges ellentétben áll a keresztény felfogással.
Hiszen Jézus küldetése, fáradságos tanító tevékenysége arról tanúskodik,
hogy Istennek nagyon is sok mondanivalója van az ember számára. A
mi Istenünk nem néma, hanem beszédes Isten.

Köztudomású, hogy a keleti világban, asivatagos pusztaságokban
különösen nagy értéke van a víznek. Ezért olvashatjuk egy arab mon
dásban a következő gondolatot: Nagy rosszat tesz az, aki kirabolja em
bertársát és ezzel nyomorba taszítja. Még nagyobb a bűne annak, aki
erőszakosan kioltja egy másik ember életét. Am a legnagyobb gaztettet
az követi el, aki fölfedez a sivatagban egy forrást és ezt titokban tartja,
nem árulja el senkinek. Nos, amint ez a mai evangéliumból kiderül, Jé
zus nem így cselekedett. A vizet merítő asszonynak fölfedi kilétét.
Olyan forrás ő, amelyből örök életre szökellő víz fakad. A régi világ
ban elterjedt szokás volt, hogy háborús időkben megmérgezték a ku
takat. Sajnos valami hasonló napjainkban is megtörténik. Egyre jobban
fertőződnek. szennyeződnek vizein k, apadnak kútjaink és hiánycikk
lesz a jó ivóvíz. Am, nemcsak a testi életünkhöz szükséges vizek fertő
ződnek és fogyatkoznak, hanem szellemi életünk forrásai is. Ezzel szem
ben Jézus tanítása tiszta forrás minden idők embere számára. Éltető
vizét csak azok élvezhetik, akik elindulnak feléje, merítenek és isznak
vizéből. Ennek persze komoly ára van, amit hitnek nevezünk. Az em
berek oly sok mindennel megpróbáikoznak, hogya saját erejük, eszük
segítségével boldoguljanak. Találnak is értékes Iorrásokra, de ezek vize
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előbb-utóbb elapad és nem oltja el szomjúságunkat. Hát akkor miért vo
nakodnak mégis elindulni igen sokan jézus felé? Miért nem sietnek az
evangélium tiszta forrásához? Mert itt le kell térdelni, itt meg kell ha
jolni, hogy ihassunk belőle. S ez a letérdelés, ez a meghajlás nehezére
esik a gőgös embernek. Ezzel szemben milyen boldog az, aki Rosanov
orosz íróval vallhatja : "Le tudnék mondani a tehetségről, az irodalom
ról és saját énem jövőjéről. Az elismerés és a hírnév sem vonzanak.
Hogy le tudnék-e mondani a boldogságról és egészségről? Nem tudom.
Am, sohase tudnék lemondani az Istenről. Isten az, aki a legjobban
melegít ..."

Az Úr jézus nemcsak azt árulja el a szamariai asszonynak, hogy Ö
az új élet forrása, hanem eligazítást ad arra vonatkozóan is: miként iha
tunk ennek a forrásnak vizéből? Az ember értelmével, tudományával
kitárul a világ felé és magáévá teszi értékeit. Szeretetével magához öleli
az embereket és így emelkedik ki a magány szegénységéből. Am az em
bernek mindez nem elég. Boldogok, teljes értékű emberek csak akkor
leszünk, ha az imádás által Istenbe ölelkezünk. Az imádság, az imádás
nincs helyhez és időhöz kötve, figyelmezteti jézus a szamariai asszonyt
és minket is. Lélekben és igazságban imádni Istent annyit jelent, mint
egész életünket életünk forrásának irányába, mennyei Atyánk felé for
dítani. Mennyi minden egyesíti vagyegyesítheti az embereket! Össze
hozza őket a szórakozás egy színházteremben vagy sportpályán. Össze
hozza az embereket a közös érdek, egy jogos harc, egy igazságos küz
delem. Összehozza őket sajnos a gyűlölet is, a kapzsiság, a hatalom
akarása. Am a legértékesebb közösség mindig az lesz, amelyet Isten sze
retete és imádása kovácsol egységbe. Ez nem irányul senki ellen sem,
ez a legtisztább emberi csoportosulás. Találkozni az imádásban, meg
fogni az Isten felé, a szeretet felé nyúló kezeket. Nem véletlen, hogy
az Úr jézus is ilyen imádó, imádkozá közösségnek szánta egyházát.
Olyan emberek gyülekezetének, akiket nem az érdek, az élvezet, a bűn
egyesít, hanem az igazság és a szerétet. Olyan család legyünk, akik az
Atya szerető imádásában találunk Krisztusra és általa minden ember
testvérünkre.

Tévedés lenne tehát azt gondolnunk, hogya jákob kútjánál folyta
tott beszélgetés befejeződött. Tévedés lenne azt hinnünk, hogy jákob
kútját betemette a sivatag homokja. A kút ma is rnegvan, a beszélgetés
ma is folytatódik. Egyházunk őrzi ezt a kutat, ő kínálja az örök élet vi
zeit. Aki elfogadja a meghívást, nem fogja megbánni. Ajkunk, szívünk
énekelni fog és minden nemes szomjúságunk kielégül.

Ha tégedet szeret
a szív, Uram, békéjét mi zavarja?
Mindenben csak te szent végzésedet.
s nem önmagát akarja.
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A földön, sőt a mennyben is lehet
nagyobb boldogság, mint a szív nyugalma,
ha téged szeret ... ?

(Racine)

VAKOK ÉS LATOK

Nagyböjt 4. vasárnap
Jn 9,1-41

Egy leánnyal beszélgettem nemrégiben, aki tüdőfertőzést kapott és
hosszú hónapokat töltött a szanatóriumban. Jóllehet felgyógyult, de
azért továbbra is az úgynevezett "tüdősők" osztályába tartozik. Osz
tályt mondtam, mert tagadhatatlan, hogy a betegek, a szenvedők egy
külön együttest alkotnak az emberi társadalomban. A közös betegség,
a közös szenvedés összeköti őket. Ez derült ki a leánnyal folytatott be
szélgetésemből is. Többek között elmondotta: a szanatóriumban megis
merkedett egy fiatalemberrel, aki szintén a tüdejével betegeskedett. Az
ismeretségből szerelem lett és már az eljegyzésig jutottak. Sajnos azon
ban a fiatalember egészségi állapota úgy megromlott, hogy végül le kel
lett mondani a házasságról. Ennek hallatára megjegyzem: ha magának
is gyenge a tüdeje, sokkal okosabb lenne egészséges emberhez férjhez
mennie! O, nem - válaszolta a leány. Egy egészséges ember sohasem
tudja teljesen megérteni egy beteg lelkivilágát.

Kétségtelen, sok igazság rejlik ebben a válaszban. A jóllakott ember
nem érzi az éhező nyomorát, az egészséges a beteg kínjait. Csak a szen
vedésben összeforrt emberek tudnak igazán együttérezni. Nem vélet
len tehát, ha Jézus a "szenvedések férfia" lett, magára vette betegsé
geinket, sebeinket, hogyannál nagyobb bizalommal forduljanak hozzá
mindazok, akik a szenvedők osztályába tartoznak. Erről tanúskodik
a mai evangéliumban szereplő vakon született ember meggyógyítása is.
A szerencsétlen ember nem láthatta Jézust, dc Jézus meglátta őt és át
érezte nyomorúságát. Mily szegények ezek az emberek! N em láthatják
Isten szép világát. Sohasem gyönyörködhetnek a naplementében, a haj
nal ragyogásában, az ég alján nyíló felhőrózsákban. Nem láthatják a
tavaszi virágfakadást. a csillagos ég ragyogását. Nem nézhetnek édes J

anyjuk arcába és nem élvezhetik az emberi szempártól sugárzó szeretet
melegét. Ezért szegények és embertársaik irgalmára szorulnak. Mindezt
tudja Jézus és ő a világ világossága elhatározza, hogy megnyitja a vak
ember szemét. Sarat csinál nyálból, a vak szemére keni, majd elküldi



megmosakodni a Siloe tavába. Kérdezhetné valaki; miért van szükség
erre a ceremóniára? Hát nem tehetné látóvá a vakot mindezek nélkül?
De igen! jézus azonban éppen emberségünk, érzékekhez tapadó termé
szetünk miatt ragaszkodik a külső, látható jelekhez. 19y készíti elő a
szentségeket, amelyek ugyancsak látható jelek kíséretében közlik a ke
gyelmet. Meg aztán a vaktól is kíván valamit cserébe a gyógyulás aján
dékáért. Engedelmességet és hitet. Menj, és mosakodjál meg a Siloe
tavában? Ha nem fogad szót, akkor nem gyógyul meg. Ha nem hisz,
akkor továbbra is a vakság sötétje borul életére.

N em tudom mit válaszolnátok, ha most megkérdezném tőletek: miért
olvastatja fel egyházanyánk ezt a történetet? Talán szórakoztatásunkra
szánja vagy jézus csodatevő hatalmára akar emlékeztetni? Egyesek ta
lán még arra is gondolnak, hogyacsodától idegenkedő mai embert fö
lösleges ilyen történettel bosszantani. Am ennek éppen az ellenkezője
igaz. Nagyon is szükséges a modern ember ilyen természetű "bosszan
tása", Igaz, hogya modern államok intézményesen gondoskodnak a va
kokról és nem kell az utcákon ténferegniük. Azt is el kell ismernünk,
hogy az emberek sohasem néztek és láttak annyit, mint éppen napjaink
ban. A televízió otthonunkba hozza a világot. Az ember egyre mélyeb
ben belepillant a természet titkaiba. Mégis azt kell mondanom, hogy
megdöbbentő a lelki vakok nagyszámú néptömege. Mit ér, ha az ember
sok mindent lát, de nem látja, nem akarja látni a legfontosabbat? Vajon
nem kell-e vaknak neveznünk azokat az embereket, akik nem látják éle
tük igazi célját és legfontosabb emberi kötelességüket? Vajon nem va
kok mindazok, akik részvétlenül mennek el az éhező milliók mellett
és luxuscikkekre vagy gyilkos fegyverekre pazarolják pénzüket?

Valaki Európából hajón Amerikába utazott. Gyakran beszélgetett a
kapitánnyal, aki egy pillanatra sem tévesztette szeme elől, hogy milyen
irányba kell a hajót vezetnie. Éjjel-nappal őrködött, hogya hajó ne tér
jen el a helyes iránytól. Nem lehet vaktában, iránytű nélkül hajózni ...
Sokan persze arra hivatkoznak, hogy az emberi élet érthetetlen és a vi
lág elrejti előlünk titkait. A költővel vallják:

Mit tudjuk mi, hogy ki kötötte:
Isten, a sátán, a Gonosz, a jó?
De meg ne oldja hit, tudás, erő,
Örök az élet szálán a csomó.

Tagadhatatlan, hogy a világ, az élet sokszor érthetetlen. Úgy járunk
benne, rnint a vakok. Emberi értelmünk, szemünk nem láthat a titkok
fátyola mögé. Am jézus éppen azért jött és jön közénk, hogy meggyó
gyítsa a vakságunkat. Ha csupán emberi szemmel nézem a világot és az
életet, hasonlít egy visszájáról nézett gobelinhez. A színek és szálak



összevisszaságát látom csupán és nem tudom megérteni a képet. Csak,
ha megfordítom, ha a színét nézem, akkor fedezem fel a szép mintákat.
19y van ez a világban, így van ez az életben is. Az élet csak akkor mu
tat értelmes képet, ha Jézus szemével nézem, ha nyomába lépek, hogy
a kép elé vezessen. Ha valakinek, hát neki bőven lett volna oka, hogy
lázadjon a jelenlegi világrend ellen. Ha valahol, hát a kereszten elmond
hatta volna lesújtó véleményét a világról és az emberekről. De Ö nem
ezt tette. Húsvét hajnalán lerántotta előttünk az élet sötét kárpit ját és
megmutatta az élet visszáját: a nagypénteki sötétség mögött kigyúló vi
lágosságot, a gyűlöleten győzedelmeskedő szeretet hatalmát. Vérével ön
tözte meg a keresztet és róla kiáltotta és kiáltja fülünkbe a jóság győzel
mét. Ma is közöttünk jár, nem csupán azért, hogy visszaadja látásunkat,
hanem, hogya szemét is nekünk adja és ezzel nézzük, lássuk a szépség
re, jóságra, igazságra teremtett életet.

A FÖLTAMADAs APOSTOLA

Nagyböjt 5. vasárnap
Jn 11,1-45

Az evangélium szerint Jézus szerette Bethániát. Szerette, mert itt la
kott barátja Lázár és két nővére: Mária és Márta. Sírja előtt hullatott
könnyeivel mindenki előtt megvallotta baráti szerétetét. Úgy magamban
már többször föltettem a kérdést: vajon az Úr miért nem választotta
Lázárt is apostolai közé? Aztán rájőttern, mégis csak megtette. Lázár is
apostol, a baráti szeretet, a föltámadás apostola. Nem a vámasztal, nem
a pénz rabságában, nem a halászhálók mellett, hanem egy sírkamrában
kapta meghívását és küldetését. Lázár, jöjj ki! - kiáltotta Jézus halott
barátjának és ő engedelmeskedett. Azóta is apostolkodik és fennen hir
deti Jézus szavait: én vagyok a föltámadás és az élet. Megáll a halottas
ágyak mellett, végigjárja a temetőket, törölgeti a gyászolók könnyeit és
a vigasztalás olaját önti szívünk sebébe. Ne csüggedjetek! Aki Jézusban
hisz, ha meghalt is, élni fog.

Mikor Lázár megbetegszik, Jézus valahol a Jordánon túl hirdeti
örömhírét. A nővérek azonnal követet küldenek hozzá ezzel az üzenet
tel: Uram, akit szeretsz, beteg. Az ember szinte maga előtt látja a két
aggódó nővért, akik éjjel-nappal fivérük betegágya mellett virrasztanak.
Az orvosok tehetetlenek, márcsak Jézusban reménykednek. De hol ké
sik ilyen soká? Már itt kellene lennie! Kiben bízhat az ember, ha a leg
jobb barátja is cserbenhagyja? Jézus nem tehet ilyet! Meg is érkezik,



de ekkor már Lázár négy napja a sírban fekszik. Nyilvánvaló, hogy nem
lehetett szó klinikai, úgynevezett tetszhalálról. Már szaga van, jegyzi
meg Márta, mikor Jézus a sírhoz siet. Valami finom szemrehányás cseng
ki szavaiból, midőn megjegyzi: ha itt lettél volna, nem hal meg testvé
rem. Mintha csak azt mondaná: miért nem siettél, miért nem jöttél ha
marább? Hányszor panaszkodunk jómagunk is ehhez hasonlóan. Jézus
nem védekezik a gyöngéd szemrehányás ellen. Mielőtt azonban bármit
tenne, levizsgáztatja Mártát és Máriát. Figyelmezteti tanítására: föl fog
támadni testvéred. Márta meg is válaszolja a kérdést: tudom, hogy föl
támad majd a föltámadáskor, az utolsó napon. Kitűnően vizsgáztáll
Márta, csak egyet nem tudtál. Nem az "utolsó nap" hozza meg a holtak
föltámadását, hanem Jézus. Ö pedig most barátja kedvéért elhagyja az
utolsó napot és ide Bethániába hozza. Ahol Jézus megjelenik, ott az
utolsó nap, ott a föltámadás, ott az élet.

Mi, emberek, mélyen megalázva, megtörve állunk szeretteink kopor
sója mellett. Sírnak a hozzátartozók, lehajtott fejjel állnak a lelkipász
torok és az orvosok. Halál ellen nincs orvosság. Hiába "borul ránk az
asszonyi jóság, mint letört karóra a rózsák" (Babits), a halál ellen ők
sem tudnak védekezni, ők sem tudnak megvédeni. Ezzel ellentétben
mennyire másként néz Jézus a halál szemébe. Nem mint legyőzött, ha
nem mint fölötte is győzedelmes Or. Igaz, hogy legtöbb hívével nem
tesz csodát és nem ragadja ki a halál karjaiból. De azt sem engedi, hogy
a halál bárkit kitépjen az ő karjaiból. Aki földi életében Krisztus kezé
be kapaszkodott, annak halála után is útítársa marad. Az ilyen hivő el
mondhatja Lisieux-i Szent Terézzel: "Ezek után mindegy, hogy élek-e
vagy halok. Nem látom, hogy mi többen lehetne részem halálom után,
mint már ebben az életben. Igaz, hogy látni fogom az Istent! De ami azt
illeti, hogy vele leszek, nos, már egészen vele vagyok itt a földön is."

Valószínű, hogy az Úr Jézusnak ez a "látványos" csodája volt az,
amitől kicsordult a főpapok é, farizeusok türelmének pohara. Aki ilyen
csodákat tesz, azt el kell tenni az útból. A nép idestova teljesen hozzá
pártol. Mi lesz akkor a templommal, a hagyományos zsidó vallással,
amelyet Jézus oly sok ponton kikezdett? Meg aztán a rómaiak is meg
sokallhatják a dolgot. Valami izgatást, lázadást szimatolnak az esemé
nyekben. O, emberi vakság, ó emberi oktalanság! Ti akarjátok megölni
Jézust, ti akarjátok elvenni az életet attól, aki maga az Élet? A halál
karjába akarjátok taszítani azt, aki bárkit kiragadhat onnan? Mily vak
a gyűlölet, a hatalomféltés, a megátalkodott hitetlenség I Bárcsak tanuI
nánk kudarcokból és ne követnék oly sokan balgaságtokat ! Kétezer év
óta nemcsak Jézusnak, de ellenségeinek is vannak követői. Napjainkban
is fennen hirdetik: meghalt az Isten. Beteg az egyház, haldoklik, készü
lődhettek temetésére. Vége a kereszténységnek, levett kalappal vagy kár
örömmel kísérhetitek utolsó útjára. Hagyjátok eltemetni és aztán fordít-
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satok neki hátat. Főleg, ti fiatalok, munkások, értelmiségiek hagyjátok
ott az öregasszonyok szánalmas gyülekezetét. Hadd sirdogáljanak a Már
ták és Máriák, de ti ne csatlakozzatok hozzájuk. Ök is csalódnak, hiá
ba várják, késik vagy nem is jön Jézus, hogy meggyógyítsa a beteg egy
házát. Úgy látszik nem kísérletezik tovább az emberekkel. Nem sikerült
nagy kísérlete.

Mondom, sokan így vélekednek napjainkban. És te és én mit szólunk
ehhez? Mit csinálunk a halottnak minősített egyház sírja előtt? Várunk
és remélünk. Mert ha késik is, de váratlanul és hirtelen, minden perc
ben megérkezhet Jézus. Elvéteti a követ és hangos szóval kiált: Lázár,
jöjj ki! Ennek a parancsnak nem lehet ellenállni. Az eltemetett hit, a
meghalt remény, az alvó egyház kilép sírjából. Megszabadul terhes kö
telékeitől, hogya föltámadás apostolaként hirdesse Jézust az utolsó
napig.

VIRAGOK ÉS TÖVISEK

Nagyböjt 6. vasárnap
Mt 21,1-9

Emberileg teljesen érthető, hogy virágvasárnapján lelkes tömegek
csatlakoznak Jézushoz. Szinte diadalmenetben kísérik Jeruzsálembe, a
szerit városba. Úgy fogadják, mint egy győztes hadvezért. Nem ok nél
kül. Jézus valóban jelentős sikerekkel, győzelmekkel dicsekedhet. Az
emberiség legnagyobb ellenségei fölött aratott diadalt. Igy például szám
talan emberben legyőzte a fájdalmas betegséget. Poklosok tisztultak meg
keze érintésére. Vakok lettek látókká, bénák járókká. Haldoklókat men
tett meg és nem egy esetben a halálból is visszahívta az elhunytakat.
Győzelmes ura volt a természeti erőknek is. Parancsolni tudott a sze
leknek és tengernek. Meghódolásra kényszerítette az emberiség legna
gyobb ellenségét az éhséget, rnidőn megszaporította a kenyeret. Hatal
mas volt beszédeiben is. Senki sem tudta legyőzni, átlátott a farizeusok
kelepeéin. Megvetett, lenézett bűnösöket mentett ki a bűn mocsarából
és indított el az életszentség útján. Vajon ki tudná felsorolni azt a győ
zelmi sorozatot, amellyel Jézus dicsekedhetett volna? Mindezt látták
az emberek és boldogan tódultak nyomába. Pálmaágat lengettek, ho
zsannát kiáltottak és egyre növekedett a virágvasárnapi diadalmenet.

Jézus mosolyog, de nem áltatja magát. Tudja jól, az emberek lelkese
dése legtöbb esetben olyan, mint a szalmaláng, hamar és könnyen el
lobban. Most sokan tolonganak körötte, mert minden ember szeret a



siker, a győzelem, a boldogság útján jámi. Örömmel szorírjuk szívünk
höz az öröm virágait. A boldogságot ígérők előtt szívesen leterítjük hi
tünk palástját. A győztes felé lenget jük reménységünk pálmaágát. Jé
zus azonban hallgat és nem tesz könnyelmű ígéreteket. Előre látja; mi
lesz néhány nap múlva ebből a hozsannázó tömegből? Most lelkesen
követik, mert evilági elképzeléseik, földízű vágyaik beteljesítését re
mélik tőle. Kiűzi Isten népének földjéről a megszálló rómaiakat. Mene
külhet Pilátus légióival együtt. A Messiás bevonul az Antónia-várba,
n templomba és elfoglalja Dávid trónját. A hatalom székéből uralkodik
majd népével együtt a pogány nemzetek fölött. Így gondolkoztak az
emberek és ezért lelkesedtek.

De íme, mi történik? Azok a lelkes tömegek, akik álmaik megvaló
sítását remélik és ott tolonganak Jézus nyomában, egyszercsak azt ve
szik észre, hogy az Olajfák hegyére érkeztek. A szamár hátáról nem a
hatalom trónusára lép, hanem leborul a harmatos fűre. A győztesnek
hitt vezér remegni, bánkódni kezd a nagy csata előtt. Nem, ez nem
Ichet igaz! Jézus, aki annyi, de annyi győzelmet aratott, most elbukik
itt az Olajfák hegyén? Ö, aki annyi embert ragadott ki a szenvedés
fájó öleléséből, most vért verejtékezik. Vajon miért? Végére jutott ere
jének? Ez nem igaz, ezt nem lehet megérteni. És íme jönnek már a tá
madók. Kaifás emberei, Pilátus katonái, Íme itt az óra, hogyelbánjon
velük. De nem ez történik. Engedi, hogy megkötözzék őt, a virágvasár
nap ünnepelt hősét. Nos, ez már túl sok volt az ünneplő tömegnek. A
csalódás haraggá változik, elnémul a hozsanna, lehanyatlanak a pálma
ágak, jöhet a korbács és a keresztre vele! Erre kell gondolnunk nekünk
is virágvasárnapján, nagyhét küszöbén. Mi azonban szerencsésebb hely
zetben vagyunk, mint az első virágvasárnap hozsannázói. Ok még nem
tudták, hogy Jézus a legnagyobb győzelmét az Olajfák és a Golgota he
gyén aratta. Ök nem akarták követni Jézust a keresztúton, mert nem
tudták, hogy hová vezet. Ok még nem tudták, hogy a sötétség éjszaká
jában születik meg a világosság hajnala. Ok még nem tudták, hogy Jé
zus sebei lesznek azok a diadalkapuk, amelyek nekünk is megnyílnak
az örök élet felé. Ok még nem tudták, hogy Jézus halálából, húsvéti
sírjából születik meg az isteni életünk. Jézus legnagyobb hőstette és győ
zelme nem a betegek gyógyítása, halottak feltámasztása, viharok lecsilla
pítása, kenyerek szaporítása, hanem szerétetből vállalt szenvedése. Leg
nagyobb csodája, hogy O a boldogság birtokosa, magára ölti a szenve
dés tövissel bélelt köntösét. Az emberi szenvedés ruháját átszőtte a sze
retet, az áldozat aranyával. Hogy mi is kövessük példáját és így lép
hessünk be a mennyei dicsőségbe. Megértette ezt korunk nagyszerű
szentje, Lisieux-i Szent Teréz, aki ezeket írja: "Az a benyomásom, hogy
tartóra feszített vászon vagyok, készen arra, hogy kihímezzenek. Azért
mondom ezt, mert a kis Jézusra gondolok. Ö feszített ki a szenvedés



t-artójára, hogy örömét lelje abban, hogy engem kihímezzen és aztán le
vegyen s odafent megmutassa szép munkáját .... '

Add Uram, hogy szenvedéseink nehéz perceiben mi is így nézzünk tö
viskoszorús arcodba l

A KENYÉRADO ISTEN

Nagycsütörtökre
Jn 13,1-15

Leginkább azok a napok emelkednek ki hétköznapjaink tömkelegé
ből, amelyeket az öröm vagy a fájdalom öltöztet ünnepi köntösbe. Ezek
világítanak szürke hétköznapjainkban, mint örömtüzek vagy ravatali
gyertyák. Ki tudná elfelejteni például azt a napot, amikor a boldogság
reményével állt az esküvői oltár elé? Megfeledkezhetsz-e arról a percről,
amikor rádhullott egy bársonyos tekintet, megnyílt egy szív, hogy rnin
den mc1egét feléd sugározza? Ilyenkor minden szó és mozdulat külö
nös jelentőségűvé válik. A halál ünnepélyes órájában minden megválto
zik bennünk és körülöttünk. Amit eddig fontosnak tartottunk, szétpat
tan, mint a buborék. Elhagynak rokonaink, barátaink, mert igaza van
Pascalnak, hogy mindenki egyedül hal meg.

Ilyen ünnepélyes óra volt Jézus életében nagycsütörtökön a húsvéti
vacsora. Két vendég, két jóbarát ült mellette : a szomorúság és az öröm.
Egyik a közeli szenvedésre, a másik a dicsőséges föltámadásra emlékez
tette. Mindketten érte jöttek és ezért búcsúznia kell apostolaitól. Most
érzi igazán: mennyire szereti őket ... Az ószövetségi zsidóság az Egyip
tomból való szabadulást ünnepelte húsvét ünnepén. Minden nép életé
ben nagy nap, ha a szolgaság éjszakáját fölváltj a a szabadság hajnala.
Sokszor véres ez a hajnal, de a szabadság olyan kincs, ami megér min
den áldozatot. A zsidók is megszenvedtek érte, minden okuk megvolt
tehát, hogy emlékezzenek és ünnepeljenek. Sajnos azonban most is rab
ságban sínylődnek. Római sas díszíti az Antónia-vár tornyát. Itt lakik
a szent városban Pilátus, a római császár helytartója. Most azonban is
mét húsvét van és szerte az országban annak reményében fogyaszt ják
a húsvéti bárányt, hogy ez a szolgaság is véget ér egyszer. Talán erre
gondolnak az apostolok és Mesterükben látják az új Mózest, a szabadí
tót. Hiszen látták, megtapasztalták hatalmát szóban és tettben. Ugyan
ki állhat ellen neki? Izrael ismét szabad lesz és uralkodik a népek felett.
19y gondolkoztak az apostolok, de nem így Jézus. Semmi sem állt távo
labb tőle, rnint a hatalomért versengő politika sikamlós harctere. Ö



tudja: a népeket nem a politikai és katonai hatalom fűzi rabszíjra, ha
nem a bűn szeretete. Lehet valaki világhódító hadvezér és ugyanakkor
szánalmas rabja valamilyen szenvedélynek. jézus a lelki szabadság har
cosa, a bűn szolgaságából akarja kivezetni minden követőjét. Mielőtt
azonban harcba indulna, elbúcsúzik szeretteitől. Miért is tagadná, ezek
az egyszerű emberek úgy a szívéhez nőttek. Három éven át csepegtette
apostolai szívébe az evangélium, a tanítás és a szerétet mézét. És most
búcsúzni kell, ki kell mondania a szívbeszúró szavakat: egy kis idő és
nem láttok engem. Egy kis idő? A szeretet számára nincsen "kis idő".
Minden perc, amit távol kell tölten ünk szeretteinktől kínzó messzeségbe
nyúlik. Ezért valami látható jelét akarja adni köztünk maradó szereteté
nek. Isteni tekintete ráhull az asztalon fehérlő kenyérre, a kehelyben
pirosló borra. Mindkettő testi táplálék, ami nélkül nem élhet az ember.
Ha én elmegyek és nem táplálom őket igéimmel, szerető tekintetemmel.
biztonságot nyújtó jelenlétemmel, mit csinálnak árvaságukban ? Lesz-e
erejük, hogy kitartsanak követésem tövises útján? 0, mennyei Atyám,
ha beleegyeztél már abba, hogy testem áldozat legyen a világ bűneiért,
engedd meg azt is, hogy áldozatom nagy eseményét örök jelenné tegyem I
Engedd, hogya kenyérben és a borban folytass arn, rn.nden időre, rnin
den nemzedékre kiterjesszem megtestesülésem szent titkát! Tudom, hogy
ez vakmerőség, a szeretet oktalansága, mégis, mégis megteszem. Igaz,
hogy megalázkodtam, midőn teremtményi köntösbe, emberi testbe öl
tőzködtern. Most még tovább megyek és az élettelen anyagba öltőzkö

döm. Am a szereret, még az Isten szeretete is alázatos. Erről akarom
most meggyőzni apostolairnat.

És íme, mi történik? A vacsora végén jézus leteszi felső ruháját és
kötény t köt maga elé. Vizet önt egy tálba és elindul, hogy megmossa
apostolai lábát. Péter ellenkezni próbál, de jézus leinti. Meg kell győ
ződnötök szeretetern alázatáról. Csak így érthetitek meg szeretetem és
alázatom nagy rnűvét az Eucharisztiát. Csak ennek megtörténte után
veszi kezébe a kenyeret és a bort, megáldja és apostolainak nyújtja
ezekkel a szavakkal: vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, ez az én
vérem ... Isten kenyéradó, italt adó anyánkká tette a földet. Am az em
ber nemcsak testi kenyérrel él. Ezért egyházunkat Istent-adó anyává
tette. Ö nyújtja nekünk az evangélium kenyerét, valamint jézus testét
és vérét. Ételre és italra van szükségünk, hogy emberi életet élhessünk.
jézusra van szükségünk, hogy Isten gyermekeihez méltó életet élhessünk.
Ezt kell megköszönnünk ma este kenyéradó Istenünknek.



SZALLJ LE A KERESZTRÖLI

Nagypéntekre

Megreszket a lelkünk, szívünket megdobogtatja a fájdalom, a részvét
teríti ránk fátyolát nagypénteken, midőn megállunk a szent kereszt
alatt. Most minden mást el kell felejtenünk, mert a keresztfán vonagló
Krisztus felénk tárja vérző karjait és Jeremiás prófétával kiáltja felénk:
0, ti mindnyájan, akik jártok-keltek az úton, nézzetek ide és lássátok,
van-e olyan fájdalom, mint az én fájdalmam?! E kiáltás hallatára rnin
den keresztény elindul ma a Golgotára. A keresztfához megyek, mert
máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek ...

Egy osztrák pap beszéli el, hogy Bécsben járva megtekintett egy kép
kiállítást - Mivel kevés volt az időm, gyorsan siettem át a termeken
és csak akkor álltam meg, ha érdekesebb kép vonta magára figyelmemet.
Egyszercsak mellém állt egy apáca és megkérdezte: látta atyám, a szen
vedő Jézust ábrázoló képet? Ezzel már oda is vezetett a festményhez,
amely elkerülte figyelmemet. A kép holland festő alkotása, egy kisváros
piacát ábrázolta. Elénk varázsolta a vásár tarka forgatagát. Vevők és
eladók alkudoztak. Gyerekek bámészkodtak, szerelmespárok tolongtak
a tömegben. A kép szélén, szakadt köntösben, fején töviskoronával ott
állt Jézus. Mellette Pilátus, amint rámutat Jézusra: Ecce homo, íme az
ember! A piaci nép azonban mitsern törődik velük. Még a Jézus ki
végzésére rendelt hóhérok is a csinos nőket nézegetik. A festő ezt a cí
met adta képének: A szenvedés I

Valóban még prédikációnak is beillik ez a festmény. Rólunk szól,
modern világunkról, amely nem akar tudni Jézusról. Egyesek Pilátus
vagy Kaifás bírói székében ülnek és fennen hirdetik: a kereszténység
nem való a mai embernek! Vessétek magatokat az egyre színesedő élet
forgatagába, ne tékozoljátok el drága időtöket a kereszt alatt! Jézus
meghalt és eltemették, tegyétek ti is ugyanezt hitetekkel, vallásos meg
győződésetekkell Ne bántsátok a szegény názáreti álmodozót, de ne is
menjetek utána l Mondom, sokan így vélekednek. Ti azonban, akik ma
este eljöttetek, úgy hiszem, más véleményen vagytok. A keresztfához
megyünk és fájdalmas kérdéseinket Jézus elé tárjuk.

Testét megtépték az ostorcsapások, kimerülve, szinte félholtan von
szolta magát a Golgotára. Mint a szelíd bárány, ellenkezés nélkül en
gedte, hogy megfeszítsék. Most ott függ a kigúnyolt "zsidók királya"
a keresztfa véres trónusán. Miért engedted, miért tűrted ezt Uram?
Miért hagytad el országodat, miért vállaltad a sok üldözést, jóllehet
mindezt elkerülhetted volna? Miért dideregtél Betlehemben, miért vá-



lasztottad a szegénységet földi életed útitársául? Miért jártad fáradt
ságot nem kímélve Palesztina tájait? Miért szórtad oly pazar bőkezű
séggel az örök élet igéit, jóllehet közülük nagyon sok sziklára hullott
vagy tövisek közé? Végül miért engedted, hogy rászegezzenek erre a szé
gyenfára? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések születnek a szerető szívek
ben a kereszt tövében. Hallatára Jézus rám emeli fájdalmas tekintetét
és csak ennyit mond: É r t e d I Mi elítéltünk téged Uram, de a kereszt
ről most te ítélkezel felettünk. A kereszten vérző Istenfiú eleven vád
beszéd ellenünk. A bűn szörnyűségét hirdeti, az emberiség lelki szeny
nyesére mutat, amit csak az Isten fiának vérében lehet tisztára mosni.

De a keresztfa Jézusa nemcsak a bűn szörnyűségét hirdeti, hanem
Istenünk irgalmát is. Arra tanít: Isten jobban szeret minket, mint mi
a bűneinket. Ezért nem lehet elfutnunk a kereszt tövéből. Talán ha
bosszúálló Isten lennél és végigvernél rajtunk haragod ostorával, ha
megvetnél, akkor e1menekülnénk előled. De te Uram, mindezt nem
teszed. Csak egyet érzek határozottan a kereszt tövében, hogy szeretsz.
Ezért maradok földbe gyökerezett lábbal a kereszt alatt. Ez a szeretet
magyarázza: miért nem lehet Jézus arcát letörölni a történelem Veroni
ka-kendőjéről?

Talán még emlékeztek, hogya második világháború után megalakult
Izrael állama és az új ország ügyészségéhez Hollandiából kérelem érke
zett. Jézus perének újrafelvételét szorgalmazta azzal az indoklással, hogy
az egykori Főtanács túllépte hatáskörét. Az izraeli törvényhozás köteles
sége ezt a joggyilkosságot jóvátenni. Meglehet, hogy őszinte jóakarat
vezérelte a kérelem benyújtóit. Csak egyet felejtettek el. Jézus perét,
kérés nélkül is, újra meg újra megismétlik. Hiszen az egyház történelme
nem más, mint Jézus perének folytatása. Jézusunk ugyanis megjöven
dölte: amint engem üldöztek, titeket is üldözni fognak! Ez a per azon
ban nem dicsősége, hanem szégyene a világnak.

Ezért most mi, akik szeretettel álljuk körül Krisztus keresztjét, nem
káromló módon, hanem alázattal kérünk: szállj le a keresztről! Hiszen
rajtunk senki emberfia nem segíthet. Oly sok mindent megpróbáltunk
már, de nem sokra mentünk. Tőled várjuk, hogy visszaadd életünk el
vesztett értelmét. Jézus, Isten fia, szállj le a keresztről! Járd végig a
véres harcmezőket. hasogass termő barázdákat a béke vetése számára!
Tudjuk, hogy hiába ítélnek halálra ellenségeid. Szállj le a keresztről és
önts hitet, élessz reményt csüggedő szívünkben! A háború után egy
rombadőlt lakóház alatt kőből faragott feszületet találtak. Krisztusnak
mind a két karja letörött. Igy állították fel az egyik téren és ezt írták
alája: nincs többé kezem, csak a tiétek I Jézus általunk akar leszállni
a keresztről, a mi karjainkkal akarja magához ölelni a világot. Ezért
most Krisztus keresztje alatt megnyitj uk szívünket és megígérjük: "Min-
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den szeretet, amit csak ki tudunk facsarni kiégett szívünkből, Érted
fog égni Keresztrefeszített, aki meggyötörtettél a rni szeretetünkért s aki
most minket gyötörsz engesztelhetetlen szereteted minden hatalmával."
(Papini)

A FELTAMADAs HíRNÖKE

Húsvétvasárnap
Jn 20,1-9

Talán különösnek hangzik, de mégis ünnepélyesen bejelentem: a mai
vasárnapon néhány asszonyról, de különösen egyről szeretnék beszélni.
Egy asszonyról, akinek emléke, neve fölcsendül mindenhol, ahol csak
meghirdetik az evangéliumot. Egy asszonyról szeretnék prédikálni, aki
bűnös volt, akárcsak mi, de a bűn mélységéből a bánat csúcsára emelte
a szeretet. Egy asszonyról szerétnék beszélni, akire először hulltak Jézus
megváltó vércseppjei és akinek arcán először ragyogott fel a Föltámadott
dicsősége. Mária Magdolna lett Jézus föltámadásának első hírnöke. Nem
azért, mert szentebb, okosabb, tisztább, bátrabb volt az apostoloknál.
Nem azért, mert félelmét legyőzve elsőnek sietett Jézus sírjához. Hát
akkor miért? Jézus maga válaszol kérdésünkre: "Mert nagyon szere
tett ..." Talán az apostolok, talán a férfiak nagyobb tudással rendelkez
nek, mint az asszonyok. Am a szeretet mindennél fontosabb "tudomá
nyát" az asszonyoktól lehet és kell megtanulnunk ...

Azt szokás mondani: minden csoda három napig tart. Jeruzsálem is
elcsendesedett, az emberek napirendre tértek Jézus kivégzése fölött.
Húsvét ragyogó ünnepe elűzte a nagypénteki fellegeket. A papok és
írástudók azzal a büszke örömmel készültek az ünnepre, hogy a vesze
delmes prófétát sikerült eltenni út jukból. Fölszabadultak varázsa alól
a néptömegek és az élet visszazökken a régi kerékvágásba. Jézus meghalt,
sírját katonák őrzik. A gyűlölet kitombolta magát és most felejteni akar.
Csak a szerétet nem tud és nem akar felejteni. Ezért Magdolna két másik
asszonnyal kora reggel a sírhoz igyekszik. Illatszereket visznek maguk
kal, hogy megkenjék Jézus testét. Hogy elvégezzék körülötte az utolsó
szeretet-szolgálatot. Nem félnek, talán mit sem tudnak arról, hogy kato
nák őrzik a sírt. Mennek, sietnek, mert szeretnek. A szeretet nem ismeri
a félelmet. Szerették Jézust és ezen a szereteten mit sem változtat az a
tény, hogya hazugság, a gyűlölet erői látszólag győzelmet arattak Jézus
felett. Lelkük mélyén érezték: jobb meghalni az igazságért, mint a hazug
ság győzelmi szekerén üldögélni.

Igy, így vélekedik a szeretet. Akik azonban kevésbé szerettek, azok-
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nak inukba szállt bátorságuk. Könnyű volt lelkesedni Jézusért Lázár
föltámasztása után a virágvasárnapi diadalmenetben. Hova tűntek a
hozsannát kiáltó emberek? Dicső dolog volt Jézushoz tartozni, midőn
beszédeivel és tetteivel hódolatra késztette az embereket. Könnyű volt
esküdözni, hűséget ígérni, midőn úgy látszott, hogy Jézusé a győzelem.
Mikor azonban megkötözték a Mestert és magukkal hurcolták ellensé
gei, nem kellett a kakasnak hármat sem kukorékolnia, hogy Péter há
romszor megtagadja Jézusát. Az embernek és az emberiségnek örök szé
gyene, hogy sokan csak akkor és addig hajlandók az igazság szolgálatá
ban állni, amíg ebből hasznuk és dicsőségük származik. Szívesen va
gyunk Jézus hívei, amíg keresztje előtt a föld hatalmasai is fejet haj
tanak. Am a megismétlődő nagypénteken csúful cserbenhagyjuk. A tör
ténelem folyamán de sokszor eltemették már Jézust I Mily nehezen tud
juk ilyenkor megérteni: a kereszténység nemcsak karácsony, nemcsak
húsvét, hanem nagypéntek is. Ha ezt nem akarjuk megérteni, akkor
nyugodtan eltemetkezhetünk Jézus sirjában, de a föltámadás reménye
nélkül. Mily szégyenkezve állunk előtted Mária Magdolna I Mi gyávák,
mi Júdások, mi Péterek. Nem háromszor, de százszor is megtagadjuk
Jézust; szavainkkal, tetteinkkel, méltatlan, bűnös életünkkel l Mily bá
tortalanul, mily nehezen indulunk el bűneink sötét zugából a fényes hús
véti sír felé, hogy Jézussal együtt jómagunk is föltámadjunk.

Három asszony megy az úton, kezükben illatos kenettel. Nem sokat
beszélnek, mert a fájdalom elveszi a szavak jó ízét. Csak egy dolog miatt
aggódnak. Ki hengeríti el a nagy követ a sír szájából? Mégsem fordul
nak vissza segítségért. Hányszor, de hányszor megtörténik ilyesmi a ke
reszténység történetében. Buzgó temetkezési vállalkozók követ hengerí
tenek Jézus sírjára. Mily sokan elcsüggednek ilyenkor. Úgy gondolják,
hogy az erőszak szikláival nem tudnak megbirkózni. Nem követik Mag
dolnáék példáját és letérnek a hit útjáról. Hát van épeszű ember, aki
megismerte Jézust és mégis elpártol tőle? Hát miféle hitetek van, ha egy
sziklától megijedtek? Lám, Magdolnáék léptei nem torpannak meg és
nem fordulnak vissza. Szinte szárnyakat ad nekik a szeretet. El is nyer
ték jutalmukat. Midőn a sír közelébe érkeznek, észreveszik, hogy a nagy
kő el van hengerítve. Mi keresztények tisztában vagyunk erőink véges
ségével. Am a hit arra tanít, hogy Jézus ügye mellett a mienknél nagyobb
erők tanúskodnak. Nem szabad tehát pánikba esnünk, ha az erőszak
sziklája nehezedik életünkre. Urunknak hatalma van elmozdítani a szik
lát férfikezek közreműködése nélkül. Ez természetesen nem jelenti azt,
hogy ölbetett kézzel üldögéljünk. Krisztus győzelme nem jelenti a ke
resztények győzelmét. Ehhez nekünk is meg kell harcolnunk a hit harcát,
a kételyek, kísértések, szenvedések csatamezőin. A híres hős, Szász Mó
ricz sírjához elzarándokolt egy katonája. Fogta a kardját és sírkövéhez
fenve élesítette. Mit csinálsz, kérdezte tőle valaki? A nagy hős sírján éle-



sítem kardomat. Nekünk is valahogy így kell cselekednünk. Krisztus
sírja előtt, az elhengerített kősziklán kell megélesítenünk a hit kardját.

Az üres sírban fehér ruhás ifjakat találnak. Ök mondják meg a nagy
örömhírt: Jézus föltámadt. Magdolna szíve megdobban, egy percig sem
kételkedik. Csak a szerető ember tud ily erősen hinni. Fölkapja a nagy
szerű örömhírt és rohan a városba ai apostolokhoz és mindenkinek hir
deti: Jézus föltámadtl Aki szereti Jézust, az mindenkinek hirdeti. Ezzel
bizonyíthatjuk mi is iránta táplált szeretetünket. Beszéljünk gyakran és
szívesen Jézusról! Otthon gyermekeink előtt, munkahelyen, baráti kör
ben. Hirdessük Öt szeretetet sugárzó életünkkel!

nICSŰSÉGESSíR

Húsvéthétfőre

Lk 24.13-35

Kisfiú koromban gyakran jártam a simontorcyai temetőben. Nagy
mamámnak kellett segítenem a rokonok sírjának gondozásában. Temetői
látogatásunk utolsó állomásaként fölkerestük nagymama szüleinek sírját.
A temető legrégibb részében feküdtek, egy orgonabokorral benőtt parcel
lában. Jól emlékszem dédapám fejfájára, amelyen ezt olvashattam: Mor
vay Márton honvéd. Végigharcolta a 48-as szabadságharcot és részt vett
az isaszegi csatában is. Néhány esztendővel ezelőtt nagymamám sírja
előtt imádkoztam és hirtelen eszembe jutott dédszüleim sírja. Nekivág
tam az orgonaerdőnek, de hiába. A sírt nem találtam. Az élet eltakarta
a holtakat ...

A mai ünnepen, mi keresztények is egy sírhoz zarándokolunk. Egy
sírra, Jézus sírjára szegezzük tekintetünket, amelyet nem nehéz megta
lálnunk. Annyi próbálkozás ellenére nem tudta eltakarni a feledés er
deje, eltüntetni az erőszak hatalma. Vajon miért? Valamikor Katonák
őrizték a lepecsételt sírt, fegyverrel a kezükben. Igaz, hogy húsvét haj
nalán gyáván elszaladtak, elhagyták őrhelyüket. Jézus sírja azonban nem
maradt őrizetlenül. A katonák tisztét átvette az anyaszentegyház. A hit
és szerétet fegyverzetében őrködik Jézus sírja mellett és bátran védel
mezi a feledés hatalmától. Neki köszönhetjük, hogya mai ünnepen eh
hez a sírhoz zarándokolhatunk, és meghallhatjuk örvendetes üzenetét.

Mi emberek jól ismerjük a temetőket, a halottakhoz, a sírokhoz ve
zető utakat. Talán ez a legszomorúbb útja földi életünknek. Milyen szép
a gyermekkor útja! Csupa öröm, csupa derű, csupa vidámság a kísére
tünk. Szép a felnőttek útja is, jóllehet a csalódások kátyúi és a különféle



nehézségek sorompói kényszerítenek megállásra. Szép lehet az öregség
útja is, bár egyre több kellemetlen útitárs szegődik mellénk. De Gaulle
tábornok is ezzel a mondattal fejezi be emlékiratait: ..Öreg ember, elcsi
gázták a megpróbáltatások, távol a hiú vállalkozásoktól már érzi az örök
fagy közeledtét ... De ahhoz sohasem fáradt, hogy a homályban is a
reménység felcsillanó szikráit fürkés sze ..."

Mi keresztények is megjárjuk ezeket az utakat, de a temető utcájá
ban, a halál éjszakájában is a reménység felvillanó szikráit fürkésszük.
Számunkra ezek a szikrák Jézus húsvéti sírjából villannak elénk. Szeret
teink sírjához a gyász és a bánat, Jézus sírjához az öröm és reménység
kísérnek. Vajon miért? Mert Jézus sírjában nem porladó csontokat talá
lunk, hanem egy halálon diadalmaskodó ember üzenetét. Az emberiség
sok harcot vívott és vív ellenségeivel. Orvosok, tudósok, technikusok,
feltalálók, költők, művészek harcolnak az emberi élet megszépítésén és
védelmezésén. Az emberiség sok győzelmet aratott, de a halál ellen nincs
reménye a diadalra. Ehhez kevés az ember ereje. Jézusban azonban az
élet ura jött el hozzánk, hogy győzelmet arasson a halál fölött. Földi
életében többször is bebizonyította hatalmát. Föltámasztotta Jairus leá
nyát, a naimi ifjút és barátját, Lázárt. Megjövendölte saját föltámadá
sát is. Ezért kértek őröket ellenségei nagypénteken sírja mellé. Am az
Isten Fia nem azért jött a földre, hogy legyőzzék. Húsvét hajnalán dicső
ségesen kilépett sírjából és ebben a percben megrendítette a halál legyőz
hetetlenségébe vetett keserű hitünket. A kereszténység nem Betlehem
ben, hanem Jézus húsvéti sírjában született. Az apostolok a feltámadás
hitével és hírével indultak el a világ meghódítására. Abban az időben,
mikor Jézus és követői meghirdették az evangéliumi üzenetet, a Föld
közi-tenger medencéjében, a római birodalomban igen magas fokon állt
a kultúra színvonala. Virágzott a bölcselet, a tudomány, a művészet és a
pogány templomokban különféle istenekben és vallásokban válogathat
tak az ernberek. Mégis győzött a kereszténység és ez a feltámadt Jézus
győze!me volt. Győztek az apostolok, akik látták Jézus üres sírját és
belenéztek megdicsőült arcába. Mert bármilyen szép és hasznos a tudo
mány, bármilyen igéző a gondolatok tűzijátéka, bármilyen elragadó a
márványba faragott szobrok művészi szépsége, legnagyobb érték mégis
az élet. Mit ér az emberi élet átváltoztatása, szépségbe öltöztetése, ha
előbb-utóbb sírba hanyatlik? Nagy hatalom a művészet, nagy hatalom
a munka és tudomány, de mindennél nagyobb az isteni szeretet, ami
öröklétbe öltözteti emberségünket. Az emberek mindig erre vágyakoz
tak, de a vágynál többre nem jutottak. Jézus hirdette és mutatta meg,
hogy Isten örök életre szánta az embert. Saját példájával győzte meg
erről tanítványait és egyháza által az egész világot.

Mi keresztények szívesen tanulmányozzuk Jézus életét. Nagy szere
tettel nézzük őt a betlehemi jászolban, vagy Mária karjában. De Jézu-
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sunk nem sokáig maradt kisded. Gyakran gondolunk rá, amint anázá
reti ács rnűhelyben dolgozik. Azt is tudjuk, hogy harmincéves korában
abbahagyta a rnesterséget. Rövid három évig tartott nyilvános működése.
Szinte órákban kell számolnunk azokat az időket, amelyeket a szenvedés
keresztútján töltött. Órakig tartott csupán a sötétség hatalma. Kis ideig
volt gyermek, kis ideig munkás, kis ideig prédikált, kis ideig szenvedett,
de örökké tart megdicsőült élete. Ezért lehet és ezért tudunk ma is hús
vétot ünnepelni. Vajon mikor lesz igazi a mi ünneplésünk?

Egyszerű a válasz. El kell indulnunk Jézus húsvéti sírja felé. Amint
azt a jámbor asszonyok és később az apostolok tették. Igaz, hogy keve
sen voltak ilyen bátrak. Sokan bezárkóztak házaikba vagy elhagyták
a szent várost. Elmenekültek, mert féltek. Márpedig a félelem az ördög
hálója. Aki ebben vergődik, az nem indul el Jézus sírja felé. Aki nem
indul el, aki nem látja az üres sírt, annak kevés reménye van arra, hogy
találkozik Jézussal. Sokan nem indultak el Jézus sírjához azért, mert
elhitték a megvesztegetett katonák hazugságát. Ellopták Jézus holttes
tét. .. Mily sok embert visszatartanak az áltudományos hazugságok,
hamis propagandaszólamok. Kétezer év múltán is mennyi pénzt paza
rolnak Kaifás utódai a megvesztegetésre. Ismét mások azért nem indul
nak el Jézus sírja felé, mert nem mernek szembenézni vele. Nem akar
nak szakítani bűneikkel és az evangélium szerint formálni életüket. Hiá
ba üres Jézus sírja, ha nem üres a mi szívünk és nincs hely benne a Föl
támadott számára. Ma azonban húsvét van, legyen mindrtyájunknak
része benne! Induljunk el Jézus sírjához! Bátran, hittel, örvendező szív
vel, mert Jézus föltámadott és mi is föltámadunk.

KRISZTUS BÉKÉJE

Húsvét 2. vasárnapja
Jn 20,19-3 I

Vasárnap este volt. A zsidók húsvétja után az első nap. Az aposto
lok szívében még ott tanyázott a félelem. Zárt ajtók mögött üldögéltek,
mert féltek, hogy Mesterük sorsára jutnak. A nagypénteki sötétség uralta
emlékezetüket. A föltámadás fénye még nem ragyogott lelkükbe. A ha
lott Krisztust siratták, mert még nem találkoztak az élővel. Ezért féltek.
De íme, egészen váratlanul, háborgó lelkük hullámain megjelenik Jézus.
Ragyogóan, rnegnyugtatóan, mint egykor a Galileai-tengeren. Nemcsak
szavaival, hanem megdicsőült sebeivel hirdeti: mit féltek kicsinyhitűek?I
Ennek láttára, hallatára hajnal hasad az apostolok lelkében. A félelem



kárpitja kettészakad a megdicsőült Krisztus győzelmes tekintetétől. Lel
kükben egyszerre béke, béke lesz ...

Ez történt az első húsvét estéjén. Azóta sebes szárnyakon szállnak az
évek, de ami megtörtént az első apostolokkal, ugyanaz megismétlődik
II mi életünkben is. Hiszen a történelem viharos tengerén nemegyszer
veszélybe kerül az egyház hajója. Szívünkbe félelem költözik és amikor
emberi erő már nem segít, Jézushoz folyamodunk segítségért. Jöjj, jöjj
Urunk Jézus és vezéreld életünk hajóját, egyházad hajóját a béke áldott
kikötőjébeI Segíts rajtunk, mert elveszünk l így sóhajtozunk napjaink
ban is, amikor hiánycikk a béke a nemzetek között, a társadalomban, a
családokban és az egyes emberek szívében. Békesség nektek, köszöntötte
Jézus apostolait és békét akar ajándékozni nekünk is. Ezért a mai vasár
napon hallgassuk meg, miként gondolkodik Jézus és miként kell nekünk,
az ő követőinek gondolkodnunk a békéről.

Még a második világháború utáni években történt. Az osztrák rádió
egy érdekes hírt sugárzott hallgatói felé. Egy új orvosságot, streptomicint
kerestek, ami akkor még igen ritka dolog volt Európában. Egy három
éves Saar-vidéki kislány agyhártyagyulladásban megbetegedett és neki
kellett a gyógyszer. És íme mi történt? Nem sokkal a rádióhír elhang
zása után számos európai fővárosból repülőgépek szállnak fel és viszik
az orvosságot, hogy megmentsék egy háromesztendős kislány életét. En
nek hallatára megdobban az ember szíve és arra gondol: milyen csodá
latos ez a vén Európa, ahol ilyen kedves és drága egy gyermek élete!
Nagyszerű bizonyíték arra, hogy van még szeretet a világon.

Mi keresztények szívből örülünk, hogya kis Angelika meggyógyult
a nagylelkű segítség jóvoltából. De arra is emlékezünk, hogy száza
dunkban két háború dúlta Európa földjét. Nagyon jól tudjuk, hogy az
utóbbi 3500 esztendő alatt csak 287 volt a békeév és 3213 a háborús
esztendő. Boldogan állunk a kis Angelika fehér ágya mellett és szívből
örülünk gyógyulásának. Annál szomorúbban állunk vagy gondolunk a
katonasírokra, amelyekkel a háború hintette tele földünket. Fájó szívvel
gondolunk az elesettekre, akiket értelmetlen háborúba hajszoltak a hata
lom őrültjei. De nem haltak meg hiába, világosság lobban sírjukon, ha
porladó csontjaik fölött megépül a béke nagyszerű műve.

Sajnos azonban a második világháború után hamarosan lehanyatlott
a béke reménycsillaga. Pedig mi reméltük, hogy a zsarnokság, a gyűlölet
erői elvéreznek a csatákon és eljön végre valahára a megbékélés és meg
bocsátás korszaka. Ehelyett olyan idők következtek, amelyet a közvéle
mény hidegháborúnak nevezett. A részekre szakadt emberiség eltűri egy
más létezését, mert az atomfegyverek birtokában senki sem merne hábo
rút kezdeni. Nincs tehát háború, mert félünk egymástól. De nincs igazi
béke sem, mert nem szeretjük egymást. Krisztus békéje azt jelenti, hogy
ki kell húzn unk a szívekből a félelem fullánkját. Ezt pedig csakis szere-



tettel lehet megcsinálni. A kölcsönös bizalom és szeretet az igazi béke
fundamentuma. Amint egy norvég közmondás tartja: csak addig élhe
tünk békességben, míg a szomszédunk is így akarja ...

Az is nyilvánvaló, hogya béke nem repül sült galambként a szánkba.
Meg kell dolgoznunk érte. Nem úgy, hogy hangzatos beszédeket rnon
dunk a különféle konferenciákon, hanem tiszteletben tartjuk az igazság,
a szeretet, a megbocsátás békét termő törvényeit. Ha majd béke lesz az
emberi szlvekben, ha béke lesz a családokban, ha béke lesz a társada
lomban és a nemzetek között, csak akkor remélhetjük az egyetemes béke
eljövetelét. Ennek azonban lényeges feltétele, hogy tiszteletben tartsuk
az evangéliumi szabadság és szeretet krisztusi törvényeit.

íme, így vélekedünk mi keresztények a békéről. Voltak és vannak,
akik kétségbevonják az egyház békeakaratát. Gyakran fölemlítik : az
egyház megáldja a fegyvereket. Mit válaszoljunk erre? Hát csak azt,
hogy ez így nem igaz. Igaz, hogy megáldottuk a háborúba induló kato
nákat, de nem a fegyvereket. De hát az édesanya is megáldja harcba
kényszerített fiát. Hogyan lehetne kívánni az egyháztól, hogy ebben a
súlyos órában megvonja áldását gyermekeitől? Azt rnondják mások:
a középkorban megáldották, sőt oltárra tették a lovagok kardját. Ez
igaz. Am az egyház akkor is azért imádkozott, hogy szolgáljon ez a kard
az igazság, az árvák, az özvegyek védelmére. Akadtak ugyan idők, rni
dőn az egyház is úgynevezett kereszteshadjáratot hirdetett és vezetett.
Bármilyen nemes célok is vezérelték ezeket a háborúkat, valójában fölös
leges vérontásokhoz vezettek. Krisztusunk eltétette Péterrel a kardot,
mert a népek öngyilkosságának tartja a háborút ...

Ott ültek az apostolok az utolsó vacsora termében. Összebújtak, be
zárkóztak, mert féltek. Ez a jelenet azóta is számtalanszor megismétlő
dött. Ültünk a pincében, az óvóhelyen, a lövészárokban, mert féltünk.
Igaz, itt Európában nincsen háború, de még nem jött el az igazi béke.
Még köztünk tanyázik a félelem. Valaki azonban imára kulcsolj a kezét.
Mi is ezt tesszük és kérjük Jézusunkat: Uram, adj nekünk békét!

MARADJ VELÜNK!

Húsvét 3. vasárnapja
Lk 24, 13-35

Az ember szinte ösztönösen kerüli azokat a helyeket, ahol valami nagy
fájdalom villámcsapása érte. Ezzel ellentétben szívesen időzünk kedves
emlékeink paradicsomkertjében. A szülőföldjétől távol élő ember arcán
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fölragyog az öröm, midőn elhatározza: hazamegyek a falumba. Végig
járom a virágos réteket, ahol gyermekkoromban annyi kedves órát töltöt
tem. Vannak azonban fájdalmas helyek is, rnelyeket elkerülünk és sze
rétnénk kitörölni emlékezetünkből. Fájdalom szorongatja szívünket, ha
látnunk kell azt a házat, ahol talán egy boldogtalan házasság vagy szo
morú gyermekkor éveit töltöttük. Mivel szívünk az öröm csúcsaira vá
gyik, ezekről a sötét helyekről menekülni igyekszünk.

Valahogy így lehetett a két tanítvány is, akikről a mai evangélium
ban hallottatok. Elhagyták Jeruzsálemet, azt a várost, ahol az utóbbi
napokban annyi csalódásban volt részük. Mennek, bandukolnak és köz
ben azon a tragikus eseményen godolkoznak, amely Jézussal történt.
Hallottak ugyan ma reggel valami asszonyi beszédet arról, hogy üres
a sír és Jézus föltámadt. Ök azonban mit sem láttak ebből, nem talál
koztak Jézussal. A szomorúság, a reménytelenség felhője takarta szernü
ket. Már ezért sem ismerték fel Jézust, aki útitársként melléjük szegő
dött. 0, ti kishitű tanítványok! Lám, ha ti el is menekültetek a szent
városból, ha el is hagytátok Jézust, O nem hagyott el titeket. Az életben
sokszor, sok minden nem úgy történik, amint elképzeljük. Terveink füst
be ment tervek lesznek, mert ember tervez, Isten végez. Boldogságról
álmodunk és lelkünk hófehér vásznára nem az öröm, hanem a fájdalom
festi töviskoszorús ábrázatát. Ilyenkor sokan megrendülnek hitükben,
Isten kezét is eltaszítják. A szerétet kezéből mindig rózsákat várunk.
Az Isten sokszor töviseket, kereszteket ad helyette. A rózsát szívünkhöz
szorítjuk, de a töviseket nem akarjuk. Pedig szeretetünk igazi bizonyí
téka nem a rózsák kívánása és elfogadása. Isten sokszor azért dob felénk
töviseket, hogy mi is bizonyíthassunk. Szeretetünk igazi bizonyítéka: a
szenvedés elfogadása, a kereszt vállalása. Jézus is ezzel bizonyított,
nekünk sincs más lehetőségünk. Ezt az igazságot igyekszik Jézus meg
értetni két reményét vesztett tanítványával. Az írások szerint is, nem
ezeket kellett Krisztusnak szenvednie és így bemennie dicsőségébe?
Hát felejtitek, kedves keresztények, hogy mivel jegyeztek el titeket a
keresztség alkalmával? Nem rózsát, hanem keresztet rajzolt homlokunk
ra az egyház papja. Ez a kereszt együtt nő az életünkkel. Azon a földön,
ahol az Isten Fiát keresztre szegezték, követői sem élhetnek kereszt nél
kül. Egy dologról azonban sohase szabadna megfeledkeznünk I Ha el is
hagyjuk örömeink városát és a szenvedés útján megyünk Emmausz felé,
Jézus ide is elkísér minket, Mellettünk áll a szenvedés sötét óráiban
vagy küld valakit, hogy Cirenei Simonként segítsen vinni a keresztet.
Veronikát állít elénk, hogy arcunkra terítse vigaszos kendőjét. Ezért ne
veszítsük el hitünket a szenvedés éjszakájában! Várjunk és bízzunk ab
ban, hogy megvirrad és reggel lesz. Olyan Jézus ellenségeinek hatalma,
mint az éjszaka, amelyet mindennap legyőz a hajnal. Néha a világban
elhatalmasodik a bűn és úgy tűnik, Isten elhagyta a világot. Mintha át-



adná a sötétség fejedelmének. Valójában egészen másról van szó. Eltűri
a sötétség óráját, hogy annál jobban vágyakozzunk a világosság után.

jézus okos szavai nyomán a két tanítvány lelkében oszladozni kezd
a kétségbeesés barna éjszakája. Lassan kiemelkednek kicsinyes elkép
zeléseinkbői és fölébred bennük a remény. Észre sem veszik, midőn
megérkeznek Emmauszba. A különös idegen tovább akar menni. Ok
azonban kérlelni kezdik: maradj velünk mert esteledik és lefelé hanyat
lik a nap ... ! Olyan jó volt megmelegednünk közeledben, maradj hát
velünk, hadd érezzük boldogító közelségedet ! jézus enged a kérésnek,
elfogadja a meghívást. Örül neki, hiszen szavai nem hullottak tövisek
közé. Eszébe jut a betlehemi éjszaka, amikor nem kapott szállást ősei
városában. Azóta oly sok minden megváltozott. Sokan megismerték őt,
a szívek kapui megnyíltak előtte. Van már hová lehajtania fejét a föl
dön. Nincsen egyedül. A kereszten kigyúlt szeretet tüzét nem lehet töb
bé eloltani. Ide jönnek mindazok, akik nem akarnak dideregni egy Isten
nélküli világban.

Maradj velünk, kérték jézustól az emmauszi tanítványok és ezt kér
jük mi is. Maradj velünk a kételyek éjszakáiban és ragyogtasd fel előt
tünk a remény csillagát! Ajándékozz meg a hit szemével, hogy rni is föl
ismerjünk téged a szentmisén, a kenyértörésben! Maradj velünk, hogy
el ne tévedjünk és a Te utadon eljussunk az Atyához.

A PAPI HIVATAsROL

Századunkat méltán nevezhetjük az ünneprontók, de ugyanakkor az
ünnepavatók századának. Számos ünnep, köztük nem egy vallásos ün
nep kiment a divatból, egyszerű hétköznappá szürkült. Viszont az is
igaz, hogy több hétköznap és vasárnap ünnepi díszbe öltözködött. Hirte
lenjében fel sem tudnám sorolni őket. Van nők napja, anyák napja, egye
sek szerint apák napja is. Van gyermeknap, pedagógusnap, bányásznap,
vasutasnap és így tovább ... Igaz, hogy az egyház történelme során is
születnek új ünnepek, de ebben nem a világot akarjuk utánozni. Leg
többször a Szentlélek ihletése és korunk igényei hozzák világra az új ün
nepeket. Ez a magyarázata a mai vasárnapnak, amelyet papok napjának
nevezünk. Szabatosabban szólva: a papi hivatások vasárnapjának. Va
jon mi a célja ezzel egyházunknak? Nyilvánvalóan az, hogy felhívja fi
gyelmünket a papi szolgálat jelentőségére és a papi hivatás ébresztésére.

Napjainkban a világsajtó is sokat foglalkozik a katolikus papok hely
zetével, főleg nőtlenségük izgatja a kedélyeket. Az egyházon belül is so
kat beszélnek róla, mivel rohamosan csökken a papság létszáma. Néz-
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zünk szembe a komor tényekkel. Minden évben több pap hal meg, mint
amennyi újat szentelnek. Ehhez járul az a körülmény, hogy az utóbbi
évtizedekben igen sokan kiléptek a papi szolgálatból. Egy vatikáni sta
tisztika szerint 1962-63-ban 167 pap kérte fölmentését, 1968-ban pedig
2263-an. 1966 és 68 között 166 ooo-ről 144 ooo-re csökkent a papnöven
dékek száma a világegyházban. Mindezek hallatára felvetődik a kér
dés: mi az oka mindezeknek? Miért fordulnak vissza Krisztus útjáról
azok, akik valamikor az "eke szarvára" tették kezüket? Mi a magyará
zata, hogy egyre kevesebb fiatal hallja meg Jézus hívó szavát: jöjj és
kövess engem?!

Az első kérdés tehát: rniért lépnek ki oly sokan a papi szolgálatból?
A kézenfekvő válasz így hangzik: nem hivatásból léptek a papi élet
útjára. Talán csak biztos és kényelmes állást láttak benne. Tetszett nekik
a szerep, ünnepi díszben feszíteni az oltár előtt. Vezető ember lehet és
a hívek tisztelettel hajbókolnak előtte. Ez talán így is volt annak ide
jén ... Am az idők megváltoztak és vele együtt az egyház, a papság
értéke lecsökkent. Nem csoda, ha a hivatlan pásztorok nem hajlandók
vállalni a keresztútra sodródó papi életet. A kilépök között természe
tesen szép számmal akadnak olyanok is, akik az egyház szolgálatába
őszinte lelkesedéssel, tehát hivatásból léptek. De jöttek a külső és belső
nehézségek és ők nem bírták a harcot. Talán saját mulasztásukból is el
halt szívükben a hit és nem tudták vállalni a megpróbáltatásokat. Nem
találták meg helyüket a modern világban, nem bírták elviselni vagy le
győzni önmagukban a hitellenes korszellemet. Megigézte lelküket a mo
dern világ káprázata. Nem bírták elviselni a rájuk zuhanó magányt, a
nőtlen életet és bemenekültek a családi élet sokat ígérő kikötőjébe. Nem
vethetjük meg, csak sajnáljuk őket. Ehhez hasonló okok nehezítik a papi
hivatások ébredését is. A világ teleszórja fiataljainak szívét különféle
kételyekkel. A modern világ anyagias, élvezeteket hajhászó levegője nem
alkalmas klíma a papi hivatások kibontakozásához. Az ember termé
szeténél fogva érvényesülni akar, sikerekre vágyik. Am méltán jegyzi
meg valaki: "A siker nem az Isten neve ..." (Martin Buber) Krisztus
nem ígért sikereket papjainak, hanem csak lelkeket rnentő szenvedése
ket, keresztet ... A papi szolgálatnak csakis a hit szernszőgéből van ér
telme és értéke.

Ezért nézzünk most szembe azzal a kérdéssel, hogy mit vár Isten és
mit kell és lehet a híveknek is várni papjaitól? Sajnos jómagunk is haj
lamosak vagyunk arra, hogya papi életet csak külsőségeiben ragadjuk
meg. Nemcsak az egyházon kívül, de az egyházban is sokan torz fogal
mat alkotnak a papról. A ceremóniák, a szertartások emberét látják ben
ne. Ünnepi ruhában asszisztáljon a keresztelőn, esküvőn és temetésen.
Énekével. beszédével emelje az élet fordulópontjainak ünnepi fényét ...
Mások a papban afféle erkölcscsőszt látnak, aki pokollal és tisztítótűz-



zel fenyegeti a bűnösöket. Elrontja az emberek örömét, irigyli azt, ami
ről ő lemondott. Vannak, akik varázslónak tartják, akivel érdemes jóba
lenni, hogy bizonyos pénzért biztosítsák maguknak az "ég kegyét" .
Mondom, igen sokan így vagy ehhez hasonlóan nézik a papok tevékeny
ségét. Am a keresztény hivőnek világosan látnia kell: mit várhat pap
jaitól? A második vatikáni zsinat így határozta meg a papi szolgálat
mibenlétét: "Az Újszövetség papjai hivatásuk és felszentelésük által va
lamiképpen kiválnak Isten népéből, de nem azért, hogyelkülönüljenek
az egyház többi tagjától, hanem hogy annak a munkának szenteljék ma
gukat, amelyre az Úr meghívta őket ..." Vajon miféle munkára kell
itt gondolnunk? Az újszövetségi Szentírás tanúsága szerint Jézusunk
maga választott ki egyeseket, apostolokat és tanítványokat, hogy külön
leges szerepet játszanak az emberek üdvözítésében. Hatalommal ruházta
fel őket, hogy Isten titkainak sáfárai legyenek és az emberek Istenhez
vezetésén munkálkodjanak. Az Atyától kapott hatalmát átadta nekik,
hogy papi tevékenységét megjelenítsék a világ végezetéig. Krisztus az
egyetlen igazi pap, tanító, áldozatbemutató, kegyelmet osztogató. Ezt
:J. nagy munkát elsősorban papjai által akarja folytatni. Az ő ajkukkal
hirdeti igéjét, az ő kezükbe tette a mennyország kulcsait, az ő szájukba
adja az eucharisztikus lakoma átváltoztató szavait. A pap nem úr, nem
parancsnok, hanem szolga. Isten és Isten népének szolgája. E szolgálat
érdekében mond le a házasságról is, hogya híveket maradéktalanul
szolgálhassa. Istenért vállalja a magányt, lemondva a természetes ki
egészülés boldogságáról. A pap családja a hívek közössége. A pap nem
önmagáért, hanem a hívekért pap, a hívekért magányos.

Akik elvesztették hitüket, azok feleslegesnek tartják a papi ekziszten
ciát. Mát ma temetik a holnap egyházát. Kihalnak a papok és maguk
kal vihetik a bezáruló templomok kulcsát. Az emberiség nagyon jól meg
lesz Isten, templom és papok nélkül. Bárcsak így lenne, akkor nem ag
gódnánk mi keresztények a papi hivatások csökkenése miatt! Mi ugyanis
tudjuk, hogy az emberiség nem élhet levegő nélkül és az ember csak ful
doklik istenhit nélkül. A papok feladata elsősorban, hogy ablakot nyis
sanak a végtelen felé és beengedjék a hit levegőjét az emberi élet lakó
szobájába. Ezért bátorítsuk, lelkesítsük ifjainkat, ha kicsírázik bennük
a papi hivatás magja. Védelmezzük, ápoljuk a hivatás zsenge palántá
ját. Imádkozzunk papságunkért, hogy ne fogyatkozzék meg a hitük és
ne hagyják el a rájuk bízott nyájat. Támogassuk őket munkájukban és
ezzel hozzuk tudomásukra: nehéz munkátokban nem hagyunk egyedül,
szeretünk titeket és szükségünk van rátok!



MINEK NEVEZZELEK?

Húsvét 4. vasárnapja
Jn la, 1-10

Petőfi Sándor egyik "nagy" versének, amelyet ifjú hitveséhez írt, ezt
a cimet adta: Minek nevezzelek? Talán iskolai tanulmányainkból em
lékszünk még kezdő soraira ! Minek nevezzelek, ha a merengés alkonyá
ban szép szemeidnek estcsillagát bámulva nézik szemeim?.. Minek
nevezzelek, ha rám röpíted tekintetedet ... Minek nevezzelek, ha meg
zendülnek hangjaid... Minek nevezzelek boldogságomnak édesany
ja ... Lelkemnek egyedüli, de egy világnál többet érő kincse, édes,
szép, ifjú hitvesem, minek nevezzelek?

lme, így gyötrődik a költő, a szavak művésze, amikor emberi érzéseit
és gondolatait próbálja kifejezni. Ha az emberi szeretet tavaszában ily
nagyra nőnek bennünk az érzések és gondolatok, ha kifejezésükre erőtlen
az emberi szó, akkor mi lesz velünk, ha Istent, az Örök Szeretetet akar
juk megszólítani és megnevezni? A hivő ember számára örök kérdés:
minek nevezzelek Istenem? Minek nevezzelek Istenem, aki annyi szép
séggel szórtad tele a világot és arcod ékességét lelkemre hímezted ? Mi
nek nevezzelek Istenem, aki Jézus Krisztus által lelkembe vetetted az
örök élet magvait? Minek nevezzelek Istenem, lelkemnek egyedüli, de
egy világnál többet érő kincse? Mily szerencse, hogya helyes válaszért
nem kell fáradságos, kutatómunkát végeznünk. Isten maga válaszolt
és válaszol kérdésünkre. Bemutatkozott nekünk, midőn sokféleképpen
szólt hozzánk a próféták és az ősatyák által. Legtöbbet azonban akkor
mondott magáról, midőn egyszülött Fiát közénk küldte. Isten igaz is
merete Jézus Krisztus arcán ragyogott fel számunkra. Ö bátorított rnin
ket arra, hogy Istent Atyánknak szólítsuk. A keresztfán pedig saját
vérével írta meg válaszát arra a kérdésünkre, hogy minek nevezzük Ot?
Én vagyok a jó Pásztor. Ezt a nevet Jézus adta önmagának és mi szí
vesen szólítj uk ezen a néven.

19y tettek már az első századok keresztényei és a katakombák, majd
első templomaink falán szívesen ábrázolták Jézust a jó pásztor képé
ben. Hozzá bújtak az üldözések viharaiban, a külső és belső kísértések
közepette. Jézus a mi jó pásztorunk, nem kell félnünk a ránk törő far
kasoktól és a téves utak veszelmétől. Sajnos az emberiség sokszor ráfi
zetett már arra, hogy hamis pásztorokra bízta életét. Sok felelőtlen
ember él a világon, akik szívesen fogják kezükbe a hatalom pásztorbot
ját. Ok is kövér legelőt, jólétet, boldogságot ígérnek. Az örökké éhes
ember előtt megcsillogtatják a földi élet minden elképzelhető pompá
ját. A hamis pásztorok nem szűkölködnek a könnyelmű ígéretekben.



Oktalanságnak minősítik Jézus figyelmeztetését: nemcsak kenyérrel él
az ember. Ezzel szemben a mi pásztorunk, Jézus nyíltan kijelentette:
Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét és úgy kövessen engem. Jé
zus nem könnyű, de értékes életet és tartós boldogságot kínál nekünk.
Az emberek szóhasználatában mindig jelentkeznek olyan divatos sza
vak, amelyek kifejezik vágyaikat. Ilyen szó napjainkban a szuper. Van
szuperbenzin, szupersztár, szupercivilizáció és így tovább ... Az Úr
Jézus ilyen felsőfokú életet akar nyújtani nekünk. Ennek garanciája nem
a technika és a tudomány, hanem a felsőfokú szeretet.

Egy Keleten járó utazó beszélte el a következő történetet. Valahol
egy arab falu szélén nyájukat itató pásztorokkal találkoztam. Három
nyáj és három pásztor futott össze a kútnál. Midőn az állatok befejez
ték az ivást, mindhárom pásztor fölkiáltott: rnen ah, jöjjetek utánam I
És a báránykák mindegyike elindult a saját pásztora nyomában. Tet
szett nekem a dolog és odaszóltam az egyik pásztornak: vajon engem
is követnének báránykáid? Bajosan hiszem, válaszolta mosolyogva, de
próbáld meg! Fölvettem a köpönyegét, kezembe fogtam botját és a nyáj
felé fordulva kiáltottam: men ah, jöjjetek utánam I De hiába biztattam
őket, egyik sem követett. Igazán hűséges nyájad van, mondtam a pász
tornak, hogy rajtad kívül nem hallgatnak másra. Hát így van ez, az
egészséges állat nem megy idegen után. Csak az, amelyik beteg ...
Valahogy így van az emberek nyájával is. Akinek egészséges a szíve és
esze, a gondolkozása és érzésvilága, azok követik Jézust, bárhová megy.
Csak a beteg lélek az, aki elszakad tőle, mert megsebezték a téveszmék
vagy a bűnös élet bacilusai. Új utakra, új legelőre vágyakozik. Lassan
leszáll az este és az eltévedt bárányra ráborul az éjszaka. Am a sötét
éjszakában, a tévelygő bárány előtt kigyúl egy parányi fény, szívére
hull egy meleg sugár. A jó pásztor észreveszi, hogy hiányzik egy bá
ránykája. Otthagyja a többit és megy megkeresni az elveszettet. Ezért
nincs elveszve az az ember sem, aki elszakad Istentől, Jézustól és egy
házától. Mert az ember elhagyhatja Istent, de az Isten sohasem hagyja
el az embert. Jó pásztorként járja a világot, hogy megkeresse és vállán
vigye haza az elveszettet ...

Amikor Jézus visszatért az Atyához, nem vitt magával semmit sem
a földi kincsekből. Nem vitte magával a napkeleti bölcsek aranyát vagy
a virágvasárnapi pálmaágakat. Nem vitte magával barátai ajándékát,
csak azt, amit ellenségeitől kapott: öt szent sebét. Ez az ő legdrágább
kincse, szeretetének mindennél többet mondó bizonyítéka. Mennyei
Atyád előtt is ezzel dicsekszel. Nem Mária illatos kenetével, nem Ve
ronika kendőjével, hanem öt szent sebeddel. Ez Jézusunk a Te dicsősé
ged és a mi reménységünk. Nem veszhet el az az emberiség, akiért
ilyen pásztor áldozta életét. Nem veszhet el az az emberiség, amelynek
Jézus pirosló sebei mutatják az utat az "egy akol és egy Pásztor" felé.



NE NYUGTALANKODJÉK SZíVETEK!

Húsvét 5. vasárnapja
Jn 14,1-12

Valaki igen bölcsen megjegyezte: a föld legnyugtalanabb folyadéka
nem a tengervíz, hanem az emberi vér... Soha meg nem pihen az
emberi szív, amelybe annyi vezetéken áramlik egy nyugtalan világ üze
nete. Ugyanakkor az ember békére vágyik, a nyugalom kikötőit fürké
szi. Nem futhatunk ki a világból, nem is dughatjuk be fülünket har
sogó üzeneted elől. Valamit azonban mégis megtehetünk. Kereshetünk
egy olyan adóállomást, ahonnan megnyugtató üzenetet sugároznak
felénk. Van ilyen adóállomás? Igen, van I Isten az üzemeltetője, Jézus
Krisztus a bemondója, a hivő szívafölfogója. Ö üzente nekünk tegnap
és O mondja ma is: ne nyugtalankodjék szívetek I

Sokan természetesen, vegyes érzelmekkel fogadják az ilyenfajta üze
netet. Uram, mondjuk talán jómagunk is, könnyű neked ilyesmire biz
tatni az embereket, de ne csodálkozz, ha kevesen figyelnek reá. Ha
ugyanis körülnézünk a mai világban, egyre több nyugtalanító jelenség
gel találkozunk ... Néhány évvel ezelőtt a svájci Zürich városában fo
tókiállítást rendeztek. 555 fényképet tekinthettek meg a látogatók és a
kiállításnak ezt a címet adták rendezői: ki az ember? A föltett kérdés
re több száz fényképpel próbáltak válaszolni a fotóművészek. Az egyik
képen sztriptíztáncosnő, mellette nevető emberek. A másik képen öt
éves, komor arcú kínai kisfiú, kezében egy géppisztoly. Két japán kol
dus egy templom előtt. Egyikük vak, a másiknak mindkét lába hiány
zik. Indiai katona véres arccal, kezében szuronyos puska. Gázálarcos
asszony egy bombatámadás után. Előtte baba kocsi, benne halott cse
csemő. Hát ilyen és ehhez hasonló képek próbálnak válaszolni: kicsoda
tulajdonképpen a xx. század embere? Nem csoda, ha mindezek lát
tára mi bizony nagyon is nyugtalankodunk ... 1974-ben Bukarestben
rendezték meg a Világnépesedési Konferenciát. Az előadók sötét szí
nekben vázolták az emberiség közeli jövőjét. A:z ezredfordulóra fenye
gető éhséget jövendöltek, nyersanyag és energiahordozók hiányát. Ha
így megy tovább az életünk, veszedelmesen megromlik az ember termé
szetes környezete: a föld, a víz, a levegő ... A fejlett országok mind
egyike a születésszabályozás fontosságát hangsúlyozta. Vajon Jézus, ha
meghívták volna erre a konferenciára, mit mondott volna a vitatkozó
delegátusoknak? Ugyanazt, amit a mai evangéliumban. Ne nyugtalan
kodjék szívetek! A mai világ azért nyugtalan, azért nincs elegendő la
kás a nagyvárosokban, azért nincs parkolóhely sokak számára az ember
hez méltó élet utcáin, mert nem hisznek Istenben és nem hisznek Krisz-



tusban. Nincs korunk emberének szellemi hazája, nincs életének olyan
középpontja, amely biztosítaná egyensúlyát. íme, Jézus ajánlata: Atyám
házában van hely bőségesen! Itt ne csak a túlvilágra, a mennyországra
gondoljunk. Hiszen a Miatyánkban azért imádkozunk, hogy jöjjön el
a Te országod l Mennyivel több hely lenne a földön is, ha valóban atyai
ház lenne mindenki számára I Ha nem fegyvereket gyártanának, ha igaz
ságosan osztanák el a föld javait. Ha nem életet gátló pirulákat ajánl
gatnánk az elmaradt népeknek, hanem igaz szeretettel járulnának hozzá
gazdaságuk fejlesztéséhez.

A mai emberiség lázasan kutatja a jövőt és keresi az utakat, amelyek
kivezetnék a fenyegető katasztrófából. Vajon Jézus mit ajánlana ne
künk? Ugyanazt, mint a mai evangéliumban: Én vagyok az út ... Nem
csak arról kellene fotókiállítást rendezni, hogy milyen a mai ember,
hanem arról is, hogy milyennek kellene lennie? Nemcsak a bűn által
megtépázott és a szenvedélyek által fölkorbácsolt, nyugtalan ember éle
tét kellene bemutatni! Az ember sokszor nem érti, hogya televízióban,
a mozivásznakon, valamint a rádiók hullámain miért kap főszerepet az
emberi bűn és gonoszság bemutatása? Egyesek azzal érvelnek, hogya
bűn bemutatásával akarják megdöbbenteni és jobb belátásra bírni a né
zőket. Azt hiszem, egészen másról van itt szó. Valami sátáni erőfeszí
tésről annak érdekében, hogy az ember megadja magát sorsának és ösz
szetörje azokat az eszméket, amelyeket Isten állított elénk Jézus Krisz
tusban. Valakinek érdeke, hogy az emberek ne járják az igazság és az
igazi élet útját. Valaki azt akarja, hogy visszautasítsuk az Isten vezeté
sét és büszkeségünknek hízelegve a magunk útjára vezessen. Már pedig

.a maga útján a vak véletlen játékszere lesz az ember. Útunk mindig
körút, önmagunkba tér vissza. Az ember nem elég önmagának. Bár
milyen szellemi magasságra emelkedett, nem adhat értelmet saját életé
nek. A lelki béke, a nyugalom partja felé Jézus az egyetlen biztos út.

Aki engem lát, mondotta Jézusunk, az látja az Atyát. Jézus nem a
ködös messzeségbe, nem valami álomvilágba vezet minket. Nem egy ki
talált, nem egy elképzelt Istent állít elénk. Ö maga szinte elénk élte az
Istent. Tőle tudtuk meg: Isten nem valami kegyetlen zsarnok, hanem
szerető atyánk. Nem a törvény, nem az igazság Istene csupán, hanem
az irgalomé. Nem követelésekkel fordul az emberek felé, hanem ado
mányokkal. Nem ítélkezni akar fölöttünk, hanem megbocsátani és ke
gyelmezni. Nem lesújtani, hanem fölemelni. Nem az igazak Istene csu
pán, hanem a bűnösöké is. Ezért ne nyugtalankodjék szívetek r

Olvassátok az evangéliumot, ezt a nagyszerű fotókiállítást, amelynek
Jézus a főszereplője ! Itt tanulhatjátok meg, hogy milyennek kellene
lennie az embernek. Nézzetek Jézusra, akinek egész élete út volt az
Atyához! Ezért sugároz békét és nyugalmat. Nem aggodalmaskodik
Betlehemben, nem nyugtalanítja a jászol szegénysége. Nyugodtan végzi



kétkezi munkáját Názáretben és nem tartja hiábavalónak. Ellenségeitől
egyre szoruló gyűrűjében is megőrzi lelki nyugalmát. Az apostolok ag
godalmaskodnak, félnek, Jézus lelke csendes tó, amelyben a mennyei
Atya arca tükröződik. Vajon honnan ez a csodálatos béke és nyugalom?
Annak tudásából, hogy élete, mindennapi kenyere a mennyei Atya aka
rata. Ha Isten kezébe tesszük életünket, nincs okunk a nyugtalanságra.
Jó úton haladunk, nem fogunk eltévedni. Az atyai ház integet felénk,
ahol egészen biztos szállást találunk. Ezt bizonyítja mindazok élete, bé
kéje és boldogsága, akik hisznek Istenben és szívük rádióját az evangé
lium megnyugtató hullámhosszára állítják.

MARIA KARJAIBAN

Májusi vasárnapra

A legtöbb ember szereti a szépet és akinek ízlését nem rontotta meg
korunk néhány beteges irányzata, jól tudja, hol keresse a szépség tiszta
forrását: a természet ölében. Méltán írja Petőfi: "Oh természet, óh dio
cső természet! Mely nyelv merne versenyezni véled! Mily nagy vagy
te! Mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz!"
Különösen ilyenkor, május hónapjában vonja magára figyelmünket. Pa
zar kézzel szórja elénk virágait, zöld lombjainak változatos tengerét. Mi
pedig, hivő keresztények, ezt a virágcsokorrá szépülő hónapot gyermeki
szeretettel Mária lábai elé tesszük. Hiszen a természet májusi szépsége
csak halovány árnyéka annak a természetfölötti tavasznak, amelynek
Mária a legszebb virága. A bűn telében sínylődő emberiség számára ő
jelentette a kegyelem tavaszát, az isteni élet kivirágzását. Ö termette
meg új életünk szent gyümölcsét: Jézust.

Valahányszor a Szűzanya tiszteletéről beszélünk vagy azt gyakorol
juk, nem szabad megfeledkeznünk arról az igazságról, amit a Szentírás
így foglal össze: Egy a közvetítő Isten és ember között: az emberré lett
Jézus Krisztus ... Mindezt azért kell hangsúlyoznunk, mert másvallású
testvéreink gyakran azzal vádolnak és vádoltak, hogya katolikusok
Mária-tisztelete kisebbíti Jézus jelentőségét üdvösségünk megszerzésé
ben. A kinyilatkoztatás azonban arra tanít, hogy Isten ősidők óta em
bereket választott tervei végrehajtásához. Méltó és igazságos, ha ebben
a szent munkában Mária kapta a főszerepet. Az az asszony, aki Isten
akaratából testbe öltöztette Isten Igéjét. Mi katolikusok biztosak va
gyunk abban, hogy Jézus nem féltékeny édesanyjára, sőt örömét találja
feléje áradó tiszteletünkben és szeretetünkben.
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Ha rnost felvetjük a kérdést: miért akart a Fiúisten anyától születni,
csak egyetlen biztos választ adhatunk: Isten bölcsessége így gondolta,
szent akarata ezt az utat választotta. A Szentlélektől megvilágított hivő
értelem a kinyilatkoztatás múlt jából könnyedén fölismeri az isteni dön
tés nagyszerűségét. Pál apostol második Adámnak nevezi jézusunkat.
Halálig való engedelmességével ő lett egy új emberiség ősatyja. Amit
Adám, az első ősatya elvesztett bűnös lázadásával, azt Krisztus vissza
szerezte. A teremtés történetében arról is olvasunk, hogy Adám egyedül
érezte magát a Paradicsomban. Isten ezért is állította mellé az asszonyt,
aki sajnos a bűnben is "egy test" lett férjével. Különös a hasonlóság, de
ha a második Adám, Krisztus sem akart egyedül lenni. Nem mintha
segítőtársra szorult volna, hanem hogya férfi és nő közös ügyévé tegye
az üdvösséget, jómaga is segítőtársat választott Mária személyében.
A férfi és nő közös ügye és feladata a természetes élet szolgálata. Ehhez
hasonlóan az örök élet megszerzésében mind a férfiaknak, mind a
nőknek ki kell venni részüket.

A földön, vallotta Szent Agoston, mindent édesanyámnak köszönhe
tek. Ha ismeritek Agoston életét, belátjátok, hogy ebben a kijelentésben
nincsen semmi túlzás. Boldog az a gyermek, aki így vélekedhet földi
édesanyjáról! Boldogok lehetünk mi keresztények is, akik szintén el
mondhatjuk: sokat, nagyon sokat köszönhetünk közös édesanyánknak,
Máriának. Hittel vállalta az istenanyai szelgálatot. amely nemcsak bol
dogságot, hanem sok-sok szenvedést is jelentett számára. Ősi igazság,
hogya földön minden igaz örömért, boldogságért meg kell fizetnünk
a fájdalmak adóját. Ebben Mária sem volt kivétel. Midőn igent rnon
dott az anyaságra, olyan szerepet vállalt, amit a világ előtt nem tudott
igazolni. Isten csak vele, Szent józseffel és Erzsébettel közölte anyasá
ga titkát. Egy embertől tisztelt király vagy nagy ember anyaságát elvál
lalni nem nehéz feladat. Mária azonban jézus anyaságát vállalta, aki
a szégyen fáján, a kereszten fejezte be földi életét. A bűneinkért össze
tört, az értünk átokká lett Emberfia anyaságát elvállalni nem volt tehát
csábító kitüntetés. Ehhez nagy hit, áldozatra kész vértanúi lelkület kel
lett. Mária tehát megérdemli tiszteletünket és az élet ismerői ezt nem
kifogásolhat ják. Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy egy anya és gyermeke
mily szorosan összetartoznak. Édesanyánkból fakad életünk és értünk
dobogó szíve volt zsenge életünk pihenője. Az ő arcán ismertük meg az
öröm szépségét, tőle tanultunk meg mosolyogni. Édesanyánk szemében
láttuk először a fájdalom könnyeit, az ő arcáról nézett ránk a szenvedés
és a fájdalom. Az ő csókjai, meleg ölelése tanított meg a szeretet és a
jóság mindennél többet érő értékére. Ezért rnondhatjuk, hogy az anya
és gyermeke szorosan összetartoznak. Talán másként lenne ez jézus és
Mária esetében? Nyilvánvaló, hogy ők még inkább összetartoznak, mert
nemcsak a természet, de a kegyelem szálai is egybefűzik életüket.
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A Szentírás tanítása szerint Isten azt akarja, hogy hasonlók legyünk
szent Fiához. Isten gyermekeinek Jézushoz kell hasonlítaniuk, Űt kell
magunkra öltenünk. Ez az Isten akarata. Vajon nehéz vagy lehetetlen
az, amit az Isten akar? Semmiképpen sem. Nem kíván Ű olyasmit, amit
nem tudunk teljesíteni. Segítségül küldi Máriát, hogy szinte minket is
megszüljön a jézusi életre. Valaki azt írja: a gyerekek olyanok lesznek,
mint az édesanyjuk. Bárcsak mi is egyre hasonlóbbá válnánk Jézus any
jához, Máriához I Ebben akar segíteni minket az igazi Mária-tisztelet.
Mit gondoltok, vajon hol tanuljuk meg a legfontosabb dolgokat éle
tünkben? Könnyű a válasz, édesanyánk ölében. Tőle tanultuk anyanyel
vünket. Együtt gügyögött velünk és szinte a szánkba adta a szavakat.
Milyen könnyű volt ez az iskola, milyen édes ez a tanulás! A szeretet
iskolája volt és ahol szeretnek, ott nem szenvednek. Ha pedig valaki jó
keresztény akar lenni, Krisztus igazi követője, Mária iskolájában kell
megtanulnia. Az ő anyai ölében, tiszta szívének könyvéből lehet és kell
megtanulnunk az isteni élet tudományát.

Ezért fordulunk bizalommal Máriához, akinek anyai szívét ma is
megtöiti a szent vágy, hogy segítsen rajtunk. Ezért imádkozzuk és kér
jük: Szűzanyánk, Mária imádkozzál érettünk most! Most, amikor annyi
de annyi veszély leselkedik reánk. Imádkozzál érettünk most, midőn
megfogyatkozott a hit gyermekeid szívében! Imádkozzál érettünk most,
amikor az emberiség abba a szörnyű tévedésbe esett, hogy boldogulhat
Krisztus evangéliuma nélkül! Imádkozzál érettünk most, amikor még
élet virágzik földjeinken, de gyilkos fegyverek ásítanak felénk! Imád
kozzál érettünk most, de különösen akkor, ha eljön mennyei születés
napunk, halálunk órája.

A NAzARETI ACS

Szent József ünnepe

Az emberek szeretnek ünnepelni, a legtöbb ember szereti, ha ünnep
lik. Diktátorok és császárok, hadvezérek és politikusok, költők és szí
nészek örömmel fogadják a tömegek hódolatát. A föld oktalan hatal
masai között még olyanok is akadtak, akik parancsszóval dicsértették
magukat. Jaj annak, aki kivonta kezét avastapsból ! A mai napon mi
is ünnepelünk valakit. Nem egy világhírű embert, nem a csodák fényé
ben tündöklő szentet vagy vértanút, hanem Szent Józsefet, aki sem életé
ben, sem halálában nem vonta magára a közvélemény figyelmét. Egy
szent munkásembert ünneplünk, olyan valakit, akinek a szegénység és



a névtelenség boldogsága jutott osztályrészül. A Szentírás keveset be
szél róla, de azt nem hallgatja el, hogy igaz ember volt. Midön Isten
nevelőatyát keresett fia számára, választása nem egy gazdag vagy tudós
emberre, hanem Szent józsefre esett. Öt szemelte ki, hogy mint az
"Atya-Isten árnyéka" éljen és dolgozzon a földön, kétkezi munkával
keresse meg a szent család kenyerét.

Az evangélium tanúsága szerint Szent józsef nem tett csodákat és
nem tanította bölcsességre az embereket. Keze munkájával szolgálta
Isten terveit és megtanított minket a legfontosabbra : miként lehet a leg
egyszerűbb munkát is nagyszerűen, tehát Isten dicsőségére végezni. jó
eire felfigyelnünk és hangsúlyoznunk, hogy senkinek sincs annyi joga a
munkásokhoz és munkásokról beszélni, mint a názáreti ácsmesternek.
Mi nem akarjuk vallásunkat egy-egy társadalmi osztály vallásává ten
ni. A mi egyházunk nem az előkelők és gazdagok, nem a kizsákmányo
lók vagy a proletárok, hanem a szeretetben egyesülő és igazságot kereső
emberek gyülekezete. Nem kétséges, hogy Jézusunk különös rokonszenv
vel viseltetett a szegények iránt. Nyiltan kijelentette: nehéz a gazdag
nak bejutni Isten országába. Az Istenhez vezető úton semmi sem jelent
olyan komoly akadályt, mint a pénzeszsák. Ugyanakkor azt is valljuk,
hogya nyomorúság szikes talaján nem szökik szárba Krisztus vetése.

A kereszténység sohasem vetette meg a munkát és Pál apostollal val
lotta: aki nem dolgozik, ne is egyék I Nem véletlen, hogy Jézus nem
koldulással, hanem kétkezi munkával kereste meg mindennapi kenyerét.
Ezzel mintegy kitüntette a testi munkát, ami abban az idöben forradal
mi cselekedetnek számított. A görög-római világban a fizikai munka
átoknak számított és nem illett egy szabad emberhez. A fizikai munka
terhét a rabszolgák vállára helyezték, akiket egy sorba állítottak az ál
latokkal. Ennek a felfogás nak valójában a kereszténység ásta meg a sír
ját. Az újkori kapitalizmus szintén leértékelte a munkát, midőn áru
cikknek tekintette. Amint megveszi az ember a nyersanyagot, éppen
úgy megveheti az emberi munkaerőt. Erre is vonatkozik a kizsákmá
nyolók jelszava: minél olcsóbb, annál jobb! Ez a szemlélet figyelmen
kívül hagyta a munkások emberi méltóságát, joggal váltotta ki lázadá
sukat. A keresztény felfogás szerint a munka a teremtő, mindig munkál
kodó Isten utánzása és szükséges feltétele az emberi személviség kibon
takozásának. Helytelen lenne tehát büntetést látni benne. Ez csak azóta
szegődött nyomába, mióta a bűn megzavarta az emberi élet és vele
együtt a munka harmóniáját. Isten a föld urává, gazdájává tette az em
bert és ezt a feladatot csakis munkával lehet végrehajtani. Isten öröm
mel látja a technika fejlödését és az egyház megáldja gépeinket. Nin
csen igazuk azoknak, akik a gépekben az ördög találmányait látják.
Csak az származik tőle, ha a technika vívmányait a pusztítás szolgá
latába állítj uk.
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Szent József életében a munka szorosan kapcsolódott családatyai te
vékenységéhez. Mélységesen átérezte, hogy ő a család elsőszámú felelőse
és szeretetből végezte munkáját. Semmiféle munka nem lealázó, ha sze
retetből végezzük. Megértette ezt egy kedves barátom, diplomás rnér
nök, akit a közelmúltban a mosóteknő mellett találtam. Egy kicsit za
varba jött és röviden megmagyarázta ebbeli tevékenységét. Tudod, rnon
dotta,· feleségem megosztja velem a kenyérkereső munkát, hát én meg
osztom vele a házimunkát ... Igen komoly feladat hárul a családapák
ra gyermekeik nevelésében is. Helytelen az a felfogás, hogya gyereket
nevelje az asszonyI Isten megparancsolja a gyermekeknek, hogy tisztel
jék szüleiket. Ez a parancs azonban a szülőkre is vonatkozik olyan ér
telemben, hogy méltók legyenek gyermekeik tiszteletére. Nemrégiben
találkoztam egy kilencesztendős kisfiúval. Beszélgetés közben szülei
után is érdeklődtem. A fiúcska arca elkomorult és kijelentette: nem sze
retern szüleimet, mert elváltak és tudni sem akarnak rólam. Be akar
nak adni a menhelyre. Oh, Szent József, hol vannak a te szép lelkisé
gedtől ezek a megtévedt szülők! Az önzés, az érzékiség mocsarában Iul
dokolnak és ledöntötték életükben a kötelesség tornyát.

Szent József, a názáreti ácsmester, nemcsak a munka embere volt,
hanem az imádságé is. Nem tartotta elveszett időnek az imádságot.
Az a kéz, amely imára kulcsolódik, jobban, lelkiismeretesebben végzi
majd a munkáját. Csakis így remélhetjük, hogya munka megszenteli
életünket és följebb emelkedik életünk erkölcsi mércéje. E nemes fel
adat végrehajtásához erőért, segítségért, jó példáért "ite ad Joseph!",
menjetek, menjünk Szent Józsefhez!

NEMHAGYLAKARVAN

Húsvét 6. vasárnapja
Jn 14,15-21

Minden rövid, aminek vége van, írja Szent Agoston és mi egyetértünk
vele. Gyors szárnyakon szállnak az évek és állandó búcsúzás az életünk.
Búcsúzunk gyermekkorunk rózsaszínű világától. Búcsúzunk a felnőttkor
füstcement terveitől. Nem véletlen, ha a mai evangéliumban Jézus is
búcsúzik szeretteitől. Rövid volt az O élete is a földön. Alighogy meg
rnelegcdett, gyökeret eresztett, máris búcsúznia kellett. Számára azon
ban ez nem jelentett szomorúságot, mivel az Atyához tért vissza, a Szent
háromság boldog közösségébe. Annál inkább szomorkodnak az aposto
lok, akik nem tudták mi vár Jézusra, de azt igen, hogy mit veszítenek
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távozásával. Ezért ígéri nekik a vigasztaló Szentlelket, aki mindörökre
velük marad és egyengeti útjukat az Isten országa felé.

Az emberi képzeletet ősidők óta foglalkoztatta a honnan és hová kér
dése. Választ keresve megálmodta a túlvilágot. Ezt a világot azonban
az ösztönös életakarat és a szolgálatába szegődött képzelet építette a
bizonytalanság ingoványára. Csak Jézustól kaptunk biztos eligazítást az
örök életről. A kereszténység elsősorban ennek hirdetője. Igaz, hogy
napjainkban ez az "örömhír" kevés visszhangra talál az emberi lelkek
ben. Az elméleti és gyakorlati materializmus talajából nem nő ki az
örök élet hite, virága. A mai ember csak a földi életben hisz és itt akar
ja megvalósítani a "boldogság paradicsomát". Ezért igyekszik minél job
ban kihasználni az időt. Gyorsan utazni, gyorsan szeretni, gyorsan meg
gazdagodni, gyorsan élni. Szinte versenyt fut az idővel, hogy minél több
élvezetet csikarjon ki tőle. A föld lett az ember egyetlen hazája és a
halál sötétje fölött nem ível hitének hídja az örök partok felé.

Az egyik angol újság, a The Sundy Times, kérdést tett föl az olva
sóknak : mi a véleményük a túlvilágról ? Válaszolt rá Bertrand Russel
a neves filozófus is. Ebben tagadja a lélek halhatatlanságát. Szerinte
jól fejlett emlékezetünk hordozza személyiségünk tudatát. Az emlékezet
az agyvelő funkciója és a halál beálltával megszünteti működését. A túl
világ hite nem más, Russel szerint, mint az ember érzelmi reakciója,
tiltakozása a megsemmisülés gondolata ellen. A természet azonban nem
törődik a mi érzelmeinkkel és vágyainkkal ... így vélekedik egy böl
cselő. Érdemes megjegyezni, hogy az olvasók túlnyomó többsége nem
értett egyet ezzel a véleménnyel.

Mi keresztények nem a világ bölcseitől kérünk és várunk eligazítást
az élet nagy kérdéseiben, hanem Jézus. Krisztustól. Élete követendő pél
dáját adja a szép és értékes emberi életnek. Egy a szükséges, tanította
és erről nekünk, az O követőinek nem szabad megfeledkeznünk. A föl
di élet akkor lesz értelmes, csak akkor kerüli el a zsákutcát, ha Krisz
tushoz igazodik. Szomorú tapasztalatok tanúsítják, hogy sok ember elté
kozolja életét. Nem akarok én most a különböző hobbik ellen beszélni,
ha azok szórakozásunkat szolgálják. Kétségkívül helytelen alapállásra
vall azonban annak az agglegénynek magatartása, aki végrendeletében
úgy intézkedett, hogy márványból faragott gyufásskatulya legyen a sír
emléke. Egész életében az volt a legfőbb törekvése, hogy minél több
gyufásdobozt gyűjtsön. Hadd tudja mindenki: itt nyugszik egy gyufás
dobozgyűjtő ... Ettől a tévedéstől akarja megóvni Jézus követőit. Ez
korántsem jelenti azt, hogy le kell mondanunk a szabadságunkról, értel
münk és akaratunk használatáról. Mivel azonban tévedni emberi dolog,
akkor leszünk csak biztonságban, ha megragadjuk az isteni kezet, amely
a helyes irányt mutatja. Életünk beállitása az Isten felé nem jelenti a
földi élet megvetését. Mi keresztények is szerétjük a földet, hiszen Isten
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szeretete ajándékozta nekünk. A keresztény ember nem lehet az "élet
tagadója", de a föld imádója sem. A földi élet csak út és nem tévesz
tendő össze az örök hazával.

Az élet tehát nemcsak örök búcsúzás, hanem készülődes is az Isten
nel történő találkozásra. 1952-ben sűrű köd borult London városára.
Az egyik pályaudvaron diákok és munkába siető emberek várakoztak
a korai vonatra. A negyedik vágányon egy utasokkal megrakott szerel
vény vesztegelt. Az indulást engedélyező zöld fényre várakozik. Egy
szer csak megérkezik a Skóciából jövő gyorsvonat. Mivel rossz vágány
ra irányították, belerohan az utasokkal teli személyvonatba. Egy
szempillantás alatt romhalmaz emelkedik az állomáson. De mintha ez
sem lenne elég. Alig múlik el negyven másodperc, a Manchesterbe
igyekvő gyorsvonat is kisiklik a sínekre hullott romok miatt. Körülbelül
száz halott és kétszáz sebesült a romok között. Megállt az állomás órája
és mutatja a szerencsétlenség idejét: 8 óra 19 perc. Az óra alatt egy val
lásos tárgyú plakát hívja fel a figyelmet: Készülj fel az Istennel tör
ténő találkozásra I Mert, ha a földi élet folytonos búcsúzás, akkor a
halál boldogító vagy elszomorító találkozás az Istennel. Lehet-e egy
könyvet sajtóhiba nélkül kinyomtatni? Ezt kérdezték egymástól a könyv
kiadók egyik értekezletükön. Megpróbálkezunk vele, hangzott a válasz.
Kiválasztottak egy tudományos könyvet és tizenkét javítót bíztak meg
gondozásával. Ezek váltig fogadkoztak; egyetlen hiba sem lesz a könyv
ben. A könyv meg is jelent, de már a címlapján komoly hiba éktelen
kedett ... Mily szomorú, ha életünk címlapjába is hiba csúszik. Ha nem
az lesz a címe, programja, tartalma életünknek, amit Jézus elénk tűzött.
Eletünk könyvében lehetnek hibák, ez velejár gyarló természetünkkel.
Csak a célt ne tévesszük soha szem elől I

]E.ZUS HAZAMENT ...

Húsvét 7. vasárnapja. Mennybemenetel
Mt 28,16-20

Jómagunk is gyakran megtapasztaljuk, mily fájdalmas elválni azok
tól, akiket szeretünk. Könnyek hullanak az édesanya szeméből, amikor
az élet vagy halál parancsára el kell válnia gyermekeitől. Nemhiába
mondjuk, minden elválás egy kis halál ... Olykor azonban a búcsúzás
könnyeiben fölragyog az öröm szivárványa, vigaszt sugároz szívünkre,
ha az, akitől el kell válnunk, jobb körülmények közé kerül, ha a bol
dogság partja felé indul.



Valahogy így lehettek az apostolok is, amikor elbúcsúztak az Atyá
hoz induló jézustól. Midőn Urunk Pilátus előtt állott, a helytartó neki
szegezi a főpap által hangoztatott vádat: te vagy-e a zsidók királya?
jézus igennel válaszol, de hozzáteszi: az én országom nem e világból
való ... A mai ünnepen egyházunk erre a másik országra, erre a "más
világra" fordítja hívei tekintetét. jézus ugyanis nem azért jött a földre,
hogy végleg itt maradjon. Szeretett itt lenni és megérti ragaszkodásun
kat a földhöz, a földiekhez. Távozásával azonban felhívta figyelmünket
egy alapvető tanításra: ember, ne feledd, a te igazi hazád nem ez a föld,
nem ez a göröngy! (Prohászka) Milyen szent öröm tölthette meg jézus
szívét, amikor befejezte földi küldetését és elérkezett a hazamenetel
napja. Örül minden ember, amikor messzi idegenben, fogságban, bör
tönben sínylődve fülébe csendül a bűvös szó: hazamehetsz! Sohasem
felejtem el azt az örömben átreszketett éjszakát, amikor fogságomban
megtudtam, hogy hazamegyek. Mily lassan döcögött a vonat, öröm töl
tötte el szívemet, amikor a máramarosi hegyek között újra ihattam a
Tisza vizéből. 0, igen, a hazatérés útja a legszebb út az ember életé
ben. Ezért lépnek rá olykor öreg emigránsok is, hogy legalább hazai
földben pihenjenek.

Amikor valaki kiszabadul a börtönből vagy hazaindul a fogságból,
bizonyos irigységgel néznek utána mindazok, akik még ott maradnak.
Nem tudom, vajon az apostolok lelkében fölébredt-e a szent irigység,
midőn Mesterűker hazamenni látták?! Akik nem hisznek az örök élet
ben, az örök hazában, azok természetesen nem ismerik ezt a mennyei
honvágyat. Am, az apostolok jól megtanulták Mesterüktől, hogy nincs
itt a földön maradandó városunk és egyszer mi is hazamegyünk. Igaz,
fájdalmas ez a hazatérés, mert át kell mennünk a halál, az enyészet sö
tét kapuján. Akiben azonban erős a hit, az Szent Pállal vallja: kívánok
feloszlani és Krisztussal lenni ... Mert valójában ez a föld nem édes
anyánk nekünk. Háborúk, gyűlölködés, szenvedések tengere hullámzik
lajta. Ellenségünk sokszor a természet; a szörnyű földrengések, a szá
razság, az árvizek, a májusi fagyok ... Nincsen rózsa kertjeinkben tövis
nélkül és minden virágunkra rálehel az elmúlás. Alighogy megérkezünk,
alighogy elhelyezkedünk az élet vonatán, máris csikordulnak a fékek
és kiszállásra kényszerítenek. jönnek az új fölszállók és ők foglalják el
helyünket. Ilyen körülmények közepette hogyan is érezhetnénk otthono
san magunkat a földön? Mennyire igaza van Pál apostolnak, mikor a ke
resztényeket jövendőt kereső embereknek nevezi. Azért a jövőért élünk,
amelyet Isten készít azoknak, akik őt szeretik. Azért a jövőért, ahol
Isten letöröl majd szemünkről minden könnyet. Azért a jövőért, ahol
Isten fiainak szabadságát, szeretetér és igazságát élvezhetjük. Az igazi
hazánk mindig ott van, ahol szeretnek, ahol szabadok vagyunk, ahol



igazság uralkodik. Ilyen ország nincs a földön, ez az ország odaátról
integet felénk, ahová jézus is eltávozott ...

Boldog ország az Isten országa, mert ott százszázalékosan megvalósul
Isten akarata. Itt a földön is O az Úr, de a világ végezetéig eltűri a go

.noszság ármánykodását. A mennyei hazában azonban nem kap szerepet.
Abban az országban, ahol Isten az Úr, az élet kiszorítja a halált. Isten
az áldás és ezért ott nem fenyegetnek már csapások. Isten a béke és
ezért nem lesznek háborúk. Isten a szeretet és ezért tesz majd boldoggá
szinelátása. Nemcsak a költő, de sokan mások is fölvetik a kérdést:
mi az, mi embert boldoggá tehetne? Nem az élvezet, nem a tudomány,
nem a művészet, nem a siker, nem a hatalom káprázata. Az igazi bol
dogság: életközösség Istennel. Ezért voltak boldogok a szentek. Ha szö
ges övet is hordtak derekukon, ha üldözték is őket, ha disznóólba is
szorultak karácsony éjszakáján, arcukról földöntúli öröm sugárzott. Ezt
persze nem érti, nem értheti, akinek nincsen hite. Csak aki Szent jános
hoz hasonlóan jézus szívére hajtotta fejét, csak az érzi: milyen boldog
ság az O közelében élni.

Egy alkalommal Egerben jártam és meglátogattam a nagy író, Gár
donyi Géza házát. Láttam dolgozószobáját, amely egy felfelé néző tető
ablakból kapta világosságát. Az író ennél a felülről hulló fénynél dolgo
zott és nem csoda, ha regényei ben oly sokat megsejtet a fenti világ
szépségeiből, Bárcsak rni is így rendeznénk be földi életünk lakószobá
ját! Bárcsak a mi lelkünkben is Krisztus fényében, felülről áradó fény
ben ragyogna egész életünk! Biztosabb léptekkel járnánk a világot és
boldogan várnánk Urunk jézus eljövetelét.

A SZENTLELKES ÉLET

Pünkösd 1

jn 20,19-23

Az ember teremtéséről szóló bibliai történetben ezt mondja az Isten:
Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá! Mi, hivő em
berek ebben a mondatban látjuk az emberi méltóság forrását. Istenhez
hasonlít az ember, jóllehet áthidalhatatlan különbségek választják el
tőle. Teremtett létünk arcán isteni vonások ragyognak. Ez teszi lehető
vé, hogya fölismert és elismert Isten előtt meggyújtsuk szívünkben az
imádás örökmécsesét. Az ember tragédiája ott kezdődik, amikor el
fújja ezt a mécsest és az isteni szeretet kötelékét bilincsnek nézi. Láza
dásával kiűzi élete templomából az Istent és bálványokat állít helyébe.



Isten irgalma azonban nem engedte és nem engedi, hogy ez a maga
tartás véglegessé szilárduljon. Elérkezett pünkösd ünnepe, eljött a Szent
lélek, hogy az embert újra Isten templomává szentelje. Mennyei Atyánk
nem nézhette, hogya föld legszebb temploma a bűn tanyája legyen.
Ezért küldte el Fiát, hogy vérével tisztára mossa. Ezért küldte el a
Szentlelket, hogy az embert újra templommá szentelje.

Tévedés lenne azt gondolnunk, hogy ez a pünkösdi esemény a múlt
emléke csupán. Az örökkévalóság Urát nem lehet az elmúlás szigetére
száműzni. Ma is folytatni akarja megszentelő tevékenységét. Minden
keresztelő alkalmával, vízből és Szentlélekből új és élő templomot szen
tel magának. Ezzel is bizonyítja, hogy mennyire szeret és nagyrabecsül
minket. Sajnos, igen sokan csak ágyútölteléket, gépalkatrészt, rabszol
gát láttak és látnak az emberben. Mi, keresztények, Madách Évájával
kiáltjuk az emberi méltóság meggyalázói felé: mi néked silány szám,
nékem egy világ ... Az ember azért épít templomot kőből, fából vagy
bambusznádból, mert jómaga is templom, az Isten temploma. A temp
lom bennünk épül először és bennünk is omlik össze. Ha mi, kereszté
nyek megfeledkezünk méltóságunkról, nevezetesen arról, hogy templo
mok vagyunk, akkor lassan a kőtemplomok is kiürülnek és idegen
forgalmi nevezetességgé szegényednek. Mivel pedig ennek a jelenségnek
napjainkban is szomorú tanúi lehetünk, a mai ünnepen fokozott buzgó
sággal kell kérnünk Istenünket: küldd el Szentlelkedet, tisztítsd meg
az emberi szívek templomát, gyújtsd meg benne a hit, az imádás mé
csesét és szenteld fel tisztaságos lakóhelyeddé !
Midőn a mai ünnepen fölcsendül ajkunkon az ének: Jöjj, Szentlélek

Úristen, vessük föl a kérdést: kit is hívogatunk mi tulajdonképpen?
Hiszünk a Szentlélekben, imádkozzuk az apostoli hitvallásban, élvez
zük ajándékait, de oly keveset tudunk kilétéről. Úgy vagyunk vele,
mint a régi görögök, akik templomot építettek az "ismeretlen Istennek".
Imádták, jóllehet nem ismerték. Isten máslétűségéből következik, hogy
csak igen töredékes a reá vonatkozó ismeretünk. A Szentlélekkel kap
csolatban is be kell érnünk a kinyilatkoztatás szerényadataival. Ezekre
épít a keresztény hittudomány, amikor a Szentháromság és a Szentlélek
titkát fejtegeti. Szent Agoston, a keresztény gondolkodók legnagyobbika
így próbálja megközelíteni a Szenelélek titkát. Az öröktől fogva létező
Atya megismeri önmagát. Ez a tökéletes és kimondott önismeret szemé
lyesül meg a Fiúistenben, aki öröktől fogva születik tőle. Az Atya sze
reti a Fiút és ez a szeretet olyan tökéletes, hogy megszemélyesül a Szent
lélekben. A Szentlélek tehát mint a Szerétet Lelke, titokzatos egységbe
öleli az isteni személyeket. Ez a tevékenysége azonban nemcsak az Is
ten belső életére korlátozódik. Arra törekszik, hogy Isten boldog életé
be belevonja a teremtményeket is. Altala árad felénk Isten szeretete és
boldogító ismerete. így lesz, így lehet emberi életünk szentlelkes életté.



Hogy ez a szentlelkes élet megvalósulhasson, ezért alapította Krisztu
sunk az Anyaszentegyházat. Ez lett a Szentlélek otthona, ahol bele
gyakorolhatjuk magunkat az isteni élet művészetébe. Újra meg újra föl
szítja választottai, apostolai szívében a hit és a szeretet tüzét. Belekap
az emberi szívek gyúlékonyanyagába, hogy általuk tűzbe borítsa a vi
lágot. Nézzetek csak Pál apostolra, hogyan olvad meg jégbefagyott szíve
a Szentlélek sugárzatában ! Mily ragyogó példája annak az embernek,
aki minden földi értéket szemérnek tekint, csakhogy Krisztus legyen
a nyeresége. Hányszor szenvedtél hajótörést, megvesszőzést, börtönt és
bilincseket! Ugye ott a mamertini börtön mélyén bilincseidet emelgetve,
azokra az édes bilincsekre gondoltál, amelyekkel Krisztus kötözte meg
a szívedet. Krisztus foglya voltál a damaszkuszi megtérés óta vértanú
halálodig. Hányszor megkínoztak, de mi volt ez a testi szenvedés ahhoz
a szentlelkes örömhöz mérve, amely Krisztus hirdetése nyomán fakadt
a lelkedben. Többször szenvedtél hajótörést, de mi volt ez ahhoz a hajó
töréshez képest, amit az isteni szeretet tengerén szenvedtél és ahonnan
nem volt számodra menekülés? És vajon mi volt az ostiai úton elszen
vedett vértanúság ahhoz a nyereséghez mérve, amit megadott neked
az Úr, az igazságos Bíró ...

Pünkösd ünnepén mi is kérjük a Szentlelket: szítsa föl szívünkben
ennek a győzelmes lelkesedésnek tüzét I Krisztusunk szándéka ma sem
változott. Azt akarja, hogya közömbös világ felgyulladjon és a szere
tet tüzében égjen. Valamikor az efezusi Diana-templomot azzal a szán
dékkal gyújtotta fel egy férfi, hogy eme gonosztettével megörökítse a ne
vét. Mi pedig arra kaptunk meghívást, hogya szeretet tüzét táplálva
írjuk be nevünket az élet nagykönyvébe.

VIRAGOS LELKű EMBEREKET!

Pünkösd 2

Jn q,26-27; 16,1-3,12-15

Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy az egész világ s benne az ember
a fejlődés útját járja. Gyermekkorunktól kezdve növekszik tudásunk és
értelmünk fénye a valóság egyre nagyobb szeletét tudja bevilágítani.
De tudásunknak nemcsak határai bővülnek, hanem minősége is meg
változik. Az életet egész másként látjuk gyermekkorunkban, mint a rea
lizmussal eljegyzett felnőtt éveinkben. Ami valamikor jelentős csúcs
ként magasodott elénk, új ismereteink magasságából parányi dombbá
zsugorodik. Sokszor természetesen ennek ellenkezője történik. Régi igaz-
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ságok, amelyeket kevésre becsültünk, talán egy szemet nyitó tanító
mester közelében új fénybe öltözködnek.

Valahogy így lehettek az apostolok is pünkösd ünnepén. Az igazság
ra vezérlő isteni Kalauz kiemelte őket kicsinyes elképzeléseik völgyéből.
Értelmüket megvilágította és megnyílt előttük jézus tanításának hegy
vidéke. A lelkükbe szórt magvak kihajtottak és most ismerték föl
igazán jézus szándékait és gondolatait. Most döbbentek rá, hogy az Is
ten országa nem földi mintájú politikai alakulat, hanem a lelkek föl
öltözködése az isteni élet szépségébe. Most értették meg jézus szavai
nak igazi értelmét. Most értették meg, hogy ők a föld leggazdagabb
emberei, akik az evangélium drágagyöngyével ajándékozhatják meg az
embereket. Mindnyájan ismeritek a görög legendát Prométheuszról, aki
elrabolta az istenek tüzét és megajándékozta vele az embereket. Ezzel
vetette meg egy magasabb kultúra alapjait. Zeusz azonban féltékenyen,
rossz szemmel nézte Prométheusz tevékenységét. Büntetésből a Kauká
zus egyik sziklájához láncoltatta, ahol sas tépte a máját. Ez persze csak
tanulságos rnese, de benne rejlik annak az igazságnak megsejtése, hogy
az ember nála magasabbrendű lény segítségére szorul, hogy létében gaz
dagodjék. Ez a legenda is jelzi az emberiség vágyát a megváltás után.
Ez a vágy valósult meg jézus Krisztus eljövetelével. O élte elénk azt
az emberi életet, amely csakis Isten felé növekedhet igazán. Ennek
az új életnek ébresztőjéül pünkösd ünnepén elküldte a Szentlelket, hogy
az egyház közösségében kivirágozzék az isteni élet szépsége. A keresz
ténység nem azt jelenti, hogy a "földi siralomvölgy" után egy boldog
túlvilági élet kezdődik. Krisztus azért jött és azért küldte el a Szent
lelket, hogya hívek életében már itt a földön megvalósuljon az az élet,
amely méltó lesz az örök folytatásra. A mennyország csak azok előtt
nyitja meg kapuit, akik már itt a földön mennyországot hordoztak
magukban.

Nemcsak napjainkban, hanem már a század elején is sokat beszéltek
és írtak arról, hogy mi mindent lehetne csinálni szép fővárosunkból,
Budapestből. Legyen igazi világváros, legyen fürdőváros, legyen virág
város. Akadt valaki abban az időben, aki az Egressy út rnentén egy
15 holdas területen strucctelepet akart létesíteni. Azt ígérte, hogy öt
esztendő alatt annyi struccot tenyészt, hogy Budapestet struccvárosnak
fogják nevezni. De vajon mit érnénk el ezekkel a különféle jelzőkkel?
Ha Budapest virágos lenne, nem érne-e ettől sokkal többet, ha virágos
utcák, terek helyett vagy mellett virágos lelkű ifjúsága volna? Ha pedig
híres fürdővárossá fejlődne Budapest és gyógyvizeihez ezrek zarándo
kolnának, mennyivel jobb lenne ennél, ha fővárosunkban kevesebb
szennyes lelkű ember élne, vagy aki piszkos, legalább megmosakodnék.
Végül mit érnénk azzal, ha Budapest struccvárossá lenne? Hát legfel
jebb azt, hogy minden női kalapon strucctoll lengedezne. Am, nagyobb



szükség lenne arra, hogy akár strucctoll, akár más toll leng a kalapon,
az a kalap igazságszerető és tisztalelkű embert takarjon ... Ezt olvasom
Prohászka püspök egyik cikkében, amelyet ma is megírhatott volna,
ha élne. Ez a néhány gondolat Jézus szavait visszhangozza: mit használ
az embernek, ha az egész világot megnyeri is, ám lelkének kárát vallja?
Pünkösd ünnepe fennen hirdeti: Isten nem éri be a teremtés szépségé
vel, hanem a teremtetlen élethez, tehát önmagához akar vezetni minket.
Igaz, hogy az ember kivirágzása, fölöltözködése a krisztusi élet szép
ségébe, nem megy máról holnapra. "Hiszen sok kalóriát nyel el az eper,
az őszibarack is, míg az a csepp olaj, rnelytől zamatát kapja, leszűrődik
benne. Sok elmélyedés és áthevülés kell a léleknek is, míg édes, tüzes,
zamatos lesz." (Prohászka).

Amikor 355-ben Macedónia uralkodójának, Fülöp királynak fia szü
letett, az apa nagy reményeket fűzött gyermekéhez. A legkiválóbb ne
velőkre bízta és amikor 13 esztendős lett, a híres bölcselőhöz, Arisztote
lészhez küldte. Arra kérte a filozófust, hogy foglalkozzék gyermekével.
Örülök, hogy egy olyan korban született fiam, amikor ilyen bölcs em
ber él a világon. Rernélem, a kezed alatt olyan férfiúvá növekszik, aki
méltó örököse lesz királyi trónusomnak ... Eddig a király levele. Amint
pedig a történelernből tudjuk, Fülöp király vágya beteljesedett. Fiából
Nagy Sándor, a föld egyik leghatalmasabb uralkodója lett ...

Amikor megszülettünk, alig múlt el néhány nap és szüleink, kereszt
szüleink a legnagyobb nevelőre, a Szentlélekre bízták életünket. A ke
resztelés alkalmával belénk költözött e Tűz és mindig kész arra, hogy
újabb ajándékait szívünkbe árassza. Tanító és nevelő munkája azonban
csak akkor !esz eredményes, ha készséges lélekkel követjük utasításait.
Engedelmes lélekkel kell hallgatnunk a Szentlélek sugallatait, az egy
ház tanítását és parancsait. Nem szabad megrettennünk az áldozatok
tól sem. Tudnunk kell, hogy Krisztus követéséhez hozzátartozik a ke
reszt és a "világ" szemében sokszor oktalannak látszik életünk. Mi
azonban hisszük, hogy a legnagyobb siker a földön, ha szép lelkű, tiszta
erkölcsű, tisztaszívű emberek leszünk. Ehhez kérjük ma és mindennap
a Szentlélek segítségét.



A NAGY TITOK·

Szentháromság vasárnapja
Jn 3016-18

Ha sohasem ragyogna szivárvány az égen, ha nem tudnánk színeire
bontani a napsugarat, akkor nem sejtenénk. hogy mennyi színt rejteget
magában. Ha nem öntözné földjeinket eső, akkor nem tudnánk meg,
hogy az élet rnilyen csodás erői rejlenek földanyánk méhében. Éppen
így: ha Jézus nem jön el a földre és nem rnondja el nekünk a Szent
háromság titkát, akkor ma se tudnánk, hogy az egy Isten valamiképpen
három is.
Midőn a mai vasárnapon ezt a hittételt ünnepeljük, alázattal meg kell

vallanunk: olyan titok előtt állunk, amelybe a kinyilatkoztatás fényé
nél sem tudunk behatolni. Szemünk egyszínűnek, azaz sárgának látja
a napsugarat. Csak akkor tárul fel előttünk színeinek gazdagsága, ha
megtörik az esőcseppekben vagy más közegekben. Valahogy így va
gyunk Istennel is. Értelmünk azt rnondja : egy az Isten; hitünk azonban
azt tanítja, hogy három a személyekben. Nem azt állít juk, hogy három
Isten van, hanem az isteni természetnek három személy a birtokosa.
Igy aztán, jóllehet nem értjük e hitigazság rnikéntjét, nem rnondhat
juk észellenesnek sem. Sokkal inkább értelemfölöttinek kell neveznünk.

Ennek hallatára ezt gondolhatjuk: ha nem érthetjük meg a Szent
háromság titkát, akkor egyáltalán miért közölte velünk Jézus? Hiába
beszélnek nekünk a hegyekről elénk táruló kilátás szépségéről, ha bénák
és sánták vagyunk és nem mászhatunk föl a ragyogó csúcsokra. A Szent
háromság titka is ilyen megmászhatatlan az emberi értelem számára.
Hát akkor miért beszélt róla az Üdvözítő? Lisieux-i Szent Teréz írja
naplójában: "Ha az ember szeret, szükségét érzi, hogy sok bohóságot
rnondjon .. ." Ez a szeretet teszi beszédessé a szerelmeseket, az édes
anyákat és minden szavukat bölcsességgé avatja. Az édesanyák sem
értik gyermekük gügyögését és a kisgyerekek sem a hozzájuk intézett
szavak értelmét. Mégis szívesen hallgatják szeretteik szavát, mert a szí
vükkel "megértik". Erre kell gondolnunk a Szentháromság titkával
kapcsolatban. Isten szeret minket és ez a szeretet indította, hogy el
árulja belső életének titkát.

Egyházunk kezdettől fogva az isteni szeretet megnyilatkozását látta
ebben és igyekezett hittel és szeretettel válaszolni. A Szentháromságról
szóló tanítást beleszőtte rninden imádságba és kegyelmet közlő szentsé
geinek szertartásába. Az őskeresztény vértanúakták szerint így történt
ez már az első századokban. 220 körül halt meg Szent Cecília és az
egyik katakombában a 16. században találták meg hamvait. Kezének



három ujja, illetve azok csontja egymáshoz volt illesztve. Mikor már
beszélni sem tudott, három ujjának összeillesztésével vallotta meg, hogy
hisz a szentháromságos Istenben.

Mikor tehát ezt a hittitkot elfogadjuk, megmutatj uk Isten iránti hó
dolatunkat és szeretetünket. Ennek a csodálatos titoknak elfogadása
figyelmeztet is valamire. Éspedig arra, hogy az Isten egészen más,
másként létezik, mint teremtményei. Egyedül csak O ismeri önmagát
és nekünk nincs más lehetőségünk, minthogyelismerjük fölfoghatatlan
ságát. Valahogy úgy vagyunk vele, mint a kisgyermek a kemény dió
V31. Kis kezével nem tudja föltörni és kivenni belőle az olajos magvat.
Istennek ez a fölfoghatatlansága azonban nem jelent negatívumot. Lé
tének gazdagságát hirdeti, amelyet egy örökkévalóságon át sem tudunk
majd kimeríteni. Ezért nem lesz az Istenlátás unalmas, hanem egy
örkké izgalmas, boldogító felfedezés.

A pogány népek is hittek és hisznek istenben. Sokan közülük nem
egy, hanem több istent imádtak. A régi Athén és Róma templomai tele
voltak a különféle "istenek" szobraival. A keresztényeket azért is kezd
ték üldözni, mert nem voltak hajlandók elfogadni a többisten hitet.
Az értelem és a kinyilatkoztatás egyértelműen tanítja, hogy egy Isten
van. Isten nem szorul másra, boldog önmagában. Ezért nem kényszer
ből, hanem szabadon és szeretetből alkotta meg a világot. Mivel azon
ban Istennek lényege a szeretet és mert szerétetének nem lehet méltó
társa a teremtmény, ezért virágzik ki léte a három személy kőzösségé

ben. Hogy az egy miként lehet három is, ezt emberi ésszel nem tudjuk
fölfogni és megmagyarázni. Mi, keresztények sohasem állitottuk, hogy
hitünk minden tanítása levezethető, megmagyarázható az ész természe
tes erejével ... Ha a Szentháromság titka messze is van értelmünktől,
közel van, közel lehet szívünkhöz. Ösi keresztény tanítás: Istent itt
a földön nem ismerhetjük meg tökéletesen, de tökéletesen szerethetjük.
Annál is inkább, mert már keresztelésünk alkalmával lakóhelyet vett
bennünk és jelenlétével áthatja egész lényünket. Ezért írta Pál apos
tol, hogy benne élünk, mozgunk, vagyunk. Mily nagy titok egy másik
ember is! Ki dicsekedhet azzal, hogy teljesen ismeri akár jóbarát jának
vagy hitvesének belső világát? Az emberi szívet ugyan ki ismeri? Mind
ez azonban nem akadálya annak, hogy nagy szeretettel magunkhoz
ölelhessük őket.

A gyermeket váró szülők kedves szokása annak találgatása, hogy
vajon fiú, avagy leány lesz születendő gyermekük. Ezt azonban ma még
nem tudjuk előre megmondani. A gyermek neme titok marad születése
percéig. Valahogy így vagyunk a bennünk lakó Szentháromsággal is.
Itt a földön csak annyit tudunk róla, hogy létezik és szeret minket. Ha
azonban földi életünk során a szeretet karjaival átöleljük, akkor majd
mennyei születésnapunk alkalmával megláthatjuk Ot színről színre.
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VELÜNK AZ ISTEN

Úrnapjára
Jn 6,5 1- 58

Az ószövetségi Szentírásban a Genezis könyve költői képekben ál
lítja elénk az emberiség őstörténetét. A paradicsomkert leírásakor em
líti meg az úgynevezett élet fáját. Ennek gyümölcse táplálta az ember
életerejét, őrizte fiatalságát. Sajnos, ősi tapasztalás, az ember mindig
kinyújtja kezét a tiltott gyümölcsök után. Az emberiség nem az élet,
hanem a halál fája alatt táborozott és táborozik. Isten azonban Jézus
Krisztusban lehajolt hozzánk. Földi életünk véres harcmezőin egy új
életfát ültetett és ezt keresztfának nevezzük. Terméketlen ágainak Ö lett
a gyümölcse. Megöntözte szent vérével és fölékesítette szeretetsebeinek
folyton nyíló virágaival. Ez az életfa azóta is itt áll az anyaszentegyház
kertjében. Minden szentmisében kivirágzik és megtermi számunkra éle
tünknek szent gyümölcsét, Jézust ...

A nagyhéti gyász idején Jézus szenvedéseire emlékezve, nem tudunk
vagy talán nem is merünk hangosan örvendezni Jézus nagycsütörtöki
ajándékának. A keresztfa alatt elsősorban arra a véres áldozatra gon
dolunk, amely Isten szeretetének legnagyobb bizonysága. A keresztfa
véres felkiáltójel, amely bűneink, gonoszságaink tengerére és Isten túl
áradó szeretetére emlékeztet. Am a nagypénteki sötétség nem feled
tetheti el a nagycsütörtöki ajándékot. Hiába ültek győzelmi ünnepet
Jézus ellenségei. Jézus nem volt, nem lehetett a tiétek. Mielőtt néhány
órára ellenségei kezébe adta magát, előtte, nagycsütörtökön az utolsó
vacsorán mindörökre híveinek ajándékozta életét. Vegyétek és egyétek,
mert ez az én testem! Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem!
Mielőtt a keresztfán mennyei Atyám kezébe ajánlottam lelkemet, az
embereknek ajándékoztam testemet... Erre a nagy ajándékra emlé
kezünk minden szentmisén és különösen ma Úrnapján, a legméltóságo
sabb Oltáriszentség ünnepén.

Amikor meghalunk, szeretteink virágot hintenek koporsónkra, majd
virágot ültetnek sírunkra. Ezek a virágok nemcsak a rút halált akarják
megszépíteni, hanem a síron túlnyúló szeretetünket is bizonyítják. A sze
rétet ugyanis nem akar felejteni. Virágot ültet, sírokat gondoz, sírem
léket állít és az emlékezés kertjében ölelgeti az örökké élő halottakat.
Csak az halt meg - írja Maetelinck - akire már senki sem gondol. Van
ebben valami igazság, Jézus is élni akar, nem tud belenyugodni abba,
hogy elfelejtsék. Ezért szenvedésének előestéjén adni akart valamit,
ami valamiképpen biztosítja állandó jelenlétét a földön. Legszívesebben
itt maradt volna. Ezt azonban nem teheti. Az Atya hazavárja. Mivel
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azonban magánál kevesebbet nem akar adni, borba és kenyérbe rejti
istenségét és emberségét. Mindezt halála előtt, mintegy végrendeletként
hagyja ránk. Ezért írja Pál apostol: "valahányszor ezt a kenyeret eszi
tek, az Úr halálát hirdetitek .. ." De hát miért akar minket az Úr
éppen halálára emlékeztetni? Mennyivel kedvesebb lenne az angyal
énekes Betlehemre, dicsőséges színeváltozására vagy a hozsarmás virág
vasárnapra emlékeznünk l Miért akarod Jézusunk, hogy minden szent
misében, minden szentáldozásban halálod szörnyű látomása jelenjék
meg emlékezetünk képernyőjén? Jézus megtehette volna, hogy egyetlen
csepp véréve! tegye jóvá az emberiség bűnadósságát. Az igazi szeretet
azonban, ha adni akar, nem fukarkodik. Nem valamit, hanem min
dent adni akar. Az édes anyák se számolják a gyermekük betegágya
mellett átvirrasztott éjszakákat. A jegyesek sem jegyzik föl, hány órát
töltöttek egymás boldogító közelségében. Már háromszor adott vért az
édesapa beteg gyermekének, de szinte rnindent odaadna, csakhogy meg
mentse életét. Ha már az emberek így tudnak szeretni, mennyivel inkább
az Isten. Azért ontotta vérét Jézusunk, mert nagyobb szeretete senkinek
sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért. A szentmisében az
Isten véres szeretetvallomására emlékezünk tehát. Számunkra Jézus halá
lára emlékezni annyi, mint szeretetére emlékezni.

Ha gyarló szívünk csak részben is megértené és viszonozni tudná
Jézusunk szeretetét, akkor elkopna a templom lépcsője és a virrasztó
szívek örökmécsese izza na a szentségi Jézus lakosztálya előtt. Akkor
nem lenne egyetlen szentmise sem, amelyen a hívek ne járulnának az
Úr asztalához. Pedig a keresztény élet lényege az, hogy méltó választ
adjunk Jézus szerétetére. Ö pedig jól ismerve értetlenségünket, nyíltan
meg is mondotta, mivel válaszoljunk szent teste és vére ajándékára.
Talán egyesek most a díszes oltárra, az aranyos kehelyre, a népes kör
menetre gondolnak. Nem, testvéreim! Üdvözítőnk nem adott olyan
parancsot, hogy aranyos szentségtartóban hordozzuk utcáinkon. Nem
kívánta, hogy értékes márványból, aranyból vagy ezüstből építsünk neki
szentségházat. Csak egyet kért, csak egyet kér tőletek: vegyétek és egyé
tek! Milyen szomorú, ha ezt az egyetlen kívánságát sem teljesítjük.
Úgy látszik, szívesebben odaadjuk pénzünket, mint a szívünket. Szíve
sebben őrizzük testedet aranyos kehelyben, mint bűntől megtisztított,
tiszta szívünkben. Mily szomorú, ha ezek láttára ma is elmondhatjuk
az evangélista panaszát: "övéihez jön és övéi be nem fogadják .. ."

Tagadhatatlan, hogy az úrnapi körmenet igen alkalmas arra, hogy
nyilvánosan is megvalljuk Jézus iránti hitünket és szeretetünket. Am,
Jézust nemcsak egy napig kell szeremünk és megvallanunk. Számára
az a legszebb körmenet, amikor bevonulhat szívünk hajlékába. A szent
ségi Jézust a gyakori szentáldozással lehet és kell a legméltóbban meg
ünnepein ünk I



ARANYSZlv

Jézus Szíve ünnepe
Mt 11,25-30

A természettudomány állítása szerint egy hőhalál felé haladó, egyre
jobban kihűlő világban élünk. Valamikor a földünk is a naphoz hasonló
tűzgolyó volt és így száguldott a világűrben. Lassan aztán hűlni kez
dett, egyre vastagodó kéreg ölelte körül. Ezt a szilárd burkot a jég,
a hó, az eső, a szél az élet termőföldjévé változtatta. Ma még bőségesen
árad felénk a nap éltető melege, de minden emberi számítás szerint,
ha évmilliós léptekkel is, de közeleg a félelmetes fagyhalál. Ezért rnon
dom ismét, hogy egy hűlő világban élünk ...

A biblia és a tudomány egyértelmű állítása szerint mi emberek test
véri kapcsolatban vagyunk a földdel. Ezért nem véletlen, ha az úgy
nevezett kihűlési folyamat nemcsak a föld és a csillagok életében fi
gyelhető meg, hanem az emberi szívekben is. Nemcsak a föld életében
voltak és lesznek jégkorszakok, hanem az emberi életben is. Az emberi
szíveknek is megvannak a maguk jégkorszakai. Az utóbbi évszázadok
során ez a jelenség a keresztény világ életébe is beköszöntött. Nem vé
letlen, hogya francia forradalom során az ész istennőjét emelték tró
nusra és a "gazdagodjunk" jelszavával ajkukon leborultak a pénz
istene, az új aranyborjú előtt. Mindez mehet egy darabig, ám az ernber
nem bírja sokáig ezt a sivár életet. A gyűlölet jégkorszakában fölsír
szívében a vágy a szeretet tavasza után. Segítség után nézünk, valami
új napra várunk, amely megindítaná az olvadást. Eletünk sötét felhőin
áttör egy fénysugár, amely Jézusunk szent Szívéből indult el életünket
átalakító útjára. Az újkor hajnalán föltűnik életünk sötét egén egy sze
rétetről lángoló szív és ez Jézusunk szíve. Valamikor, az első nagypén
teken a római katona lándzsája nyitotta meg számunkra az isteni szív
szeretetforrását. Azóta kudarcaink, szenvedéseink, valamint Istenünk
eltékozolatlan szeretete.

Minden félreértést elkerülendő, hangsúlyozni szeretnénk, hogy az úgy
nevezett Jézus Szíve tisztelet nem valami egészen új dolog az egyház
életében. Mi keresztények sohase mondunk új dolgokat, mert az isteni
kinyilatkoztatást egy "i" betűvel sem szabad megtoldanunk. Azt azon
ban elismerjük, annak méltán örvendünk, hogy a Szentlélek, egyházunk
kormányosa az idők során olyan tájakra irányítja figyelmünket, ame
lyekre eddig nem figyeltünk fel eléggé. így jutott előtérbe az utóbbi szá
zadokban Jézus szent Szívének tisztelete.

Hitünk tanítása szerint Jézus Krisztus isteni személyében egyesült
az isteni és emberi természet. Ezért mondhatjuk ellentmondás nélkül,
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hogy Jézus arca az Isten arca, Jézus keze az Isten keze, Jézus szíve az
Isten szíve. Mikor édesanyánknak kezet csókolunk, ez a csók nem a kéz
nek szól, hanem édesanyánk személyének. Éppen így, midőn Jézus szí
vét imádjuk, ez az imádás végső soron nem a fizikai szívnek, hanem
Jézus isteni személyének szól. Ilyen meggondolás alapján nyugodtan
imádhatnánk Jézus arcát, szemét vagy lábát. Ha ezt mégsem tesszük,
ennek két oka van. Először is az egyház joga meghatározni és helyes
mederbe terelni a hívek áhítatát. Ezt nem hatalmaskodásból teszi, ha
nem Krisztus megbízásából. Az egyházban nem mehet mindenki a maga
feje után. Jézus a mi utunk és minden hatalmat átadott apostolainak.
Am az egyház kezdet óta fölkarolta a Szent Szív kultuszát és ehhez mind
a Szentírásban, mind a hittel megvilágosodott értelemben megtalálhat
juk indokát. A szív ugyanis az általános szóhasználat szerint összefog
lalja az ember egész belső világát. A Szentírásban nemcsak a szeretet,
hanem a gondolkozásnak is középpontja. Jézus szíve tehát egy olyan
kincsesházhoz hasonlít, amelyből az isteni gondolatok és isteni szeretet
áradnak felénk.

Ha ezt megértettük, akkor könnyen fölismerjük a Jézus Szíve tiszte
let célját. Ez pedig nem más, mint Jézus szeretetének, gondolatainak
elfogadása, tehát telítődés Jézus életével. 19y leszünk képesek arra, hogy
mi magunk is a szeretet lángoló tűzhelyei legyünk és Isten szeretetét
tovább adjuk az embereknek. Jézus szíve lelki életünk napja. Csakis
az ő vonzókörében teljesedhet ki keresztény életünk. A csillagászok sze
rint a hold spirál alakú pályán kering földünk körül. Ennek következ
tében egy kicsit mindig közelebb kerül hozzánk. Ki tudja, mikor érkezik
el az a drámai pillanat, mikor belezuhan földünkbe? Valahogy így kell
viselkednünk nekünk is, ha egyszer belekerültünk .a jézusi szív vonzó
körébe. Közelebb, közelebb Hozzád Istenem, dobogja minden ember
szív, melyet megérintett az isteni szív szeretete. Ennek a közeledésnek
természetesen az emberszíveken át kell megtörténnie. Sajnos a mai em
beriség a technika minden távolságot legyőzö sikere ellenére, lelkileg
egyre távolabb kerül egymástól. Van erről egy szép költeménye Tóth
Arpádnak, amelyben elmondja, hogy este az ablak előtt állva elgyönyör
ködik a ragyogó csillagokban. Arra gondol, hogy a csillagoknak is fájhat
a magány és ezért küldik fényességüket, fényüzenetüket jégen, éjen,
messzeségen át. "O, csillag, rnit sírsz? Messzebb te sem vagy, mint
egymástól itt a földi szívek I A Sziriusz van tőlem távolabb vagy
egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? O, jaj barátság és jaj szerelem!
O, jaj az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát, s köz
tünk a roppant jeges űr lakik ..." Jézus szíve ezt a jeges űrt akarja
áthidalni, midőn a szeretet tüzét élesztgeti szíveinkben.

Mikor a római katona átszúrta lándzsájával Jézus oldalát, abból vér
és víz folyt ki. Jelképezni akarta azt a szeretetáradást, amit Isten Jézus
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által bocsát a világra. A mi feladatunk csupán ai, hogy szomjas szí
vünkkel megálljunk az "élő vizek forrása" mellett. Hívjuk ide ember
társainkat is, hogy minél többen meríthessenek belőle.

A BETEGEK ORVOSA

Évközi 10. vasárnap
Mt 9,9-13

Oszintén bevallom, mindig zavarban van a gyóntatószékben ülő lelki
pásztor, mikor valaki így kezdi gyónását: nem káromkodtam, nem öl
tem, nem loptam, nincs semmi bűnöm. Erre természetesen azt kellene
kérdezni, hogy miért jött gyónni? Az egész gyónás fölösleges ceremónia,
ha nem látjuk és nem bánjuk meg gyarlóságainkat. Lehet, hogy valaki
nek nincsen főbenjáró bűne, de ha jól utánanézünk, számos gyarlóság
bujkál természetünk bokraiban. Sajnos azonban úgy megszoktuk, hogy
észre se vesszük jelenlétüket. Mily kegyelem, ha ilyenkor bevilágít szí
vünk rejtekébe az isteni kegyelem és tükröt tart elénk a lelkiismeret.
Valahogy úgy, mint Máté apostol meghívása alkalmával történt.

Jézus nyilvános működése, beszédei és csodái hamarosan fölkeltették
az emberek érdeklődését. Érthető, ha távoli vidékekről is fölkeresték,
hallgatták tanítását és betegeik gyógyítását kérték. Sokan keresték tehát
Jézust és boldogan mondogatták: megtaláltuk a Messiást! Máté, a pénz
embere, nem tartozott ezek közé. Nem követte kollégája Zakeus pél
dáját, aki még a fügefára is fölmászott, hogy láthassa Jézust. Máténak
nem voltak ilyen kívánságai. O üzletember, a pénz nagyhatalmának
hívője és szolgája. Nem gondolt sohasem arra, mily veszedelmes dolog
a pénz és mennyi bűn tapad a gazdagsághoz. Méltán jegyzi meg Berna
nos a falusi plébános naplójában: "A mi Urunk saját kezével írta rá a
pénzes zsákra, hogy életveszélyes." Valahogy úgy, mint a magasfeszült
ségű villanyoszlopokra szokták fölírni ... Ezt tette Jézus azzal a gaz
dagsággal, azzal a pénzes zsákkal is, amelyen Máté üldögélt. Megállt
és ránézett arra az emberre, aki semmi érdeklődést nem tanúsított sze
mélye és tanítása iránt. Történt mindez azért, mert Jézus nem azért jött
a földre, hogy bezárkózzék názáreti otthonába és várja a zörgetőket.
Jézus nem azt várta, hogy Ot keressék, hanem jómaga kereste az embert.
Ezért áll meg Máté pénzváltó asztala előtt és egyszeriben megváltoztatja
életét. Nem prédikál neki, nem tesz csodát, nem változtatja át aranyait
pitykövekké, csak két szót mond neki: Kövess engem I És ez elég. Máté
fölkelt és követte.



Érdemes elgondolkozni ezen a jeleneten. Milyen csodálatos Jézus je
lenléte! Egyetlen pillantásával vagy szavával megváltoztatja a szíveket.
Hiába bújtunk előle a bűnös szenvedélyek bokraiba, hiába ülünk féltő
szeretettel pénzes zsákjainkra, ő mindenütt megtalál. Hívó szavával föl
ismerteti velünk eddigi életünk hiábavalóságát, megláttatja követésének
új életet adó lehetőségét, Ez történt Mátéval is. Nem kérdez semmit,
csak fölkel és követi Jézust. Nem kérdezi mi lesz a jövedelme, mennyi
lesz a munkaideje és szabadsága, mit kap cserébe azért, hogy elhagyja
pénzes zsákját. Nem, Máté nem egyezkedik, nem alkuszik. Neki elég
Jézus hívó szava és tekintete. Fölismeri. hogy életveszélyes helyen üldö
gélt eddig, ideje, hogy otthagyja.

Bertold Brechtnek van egy rövid története arról, hogy két férfi, akik
régóta nem látták egymást, találkoznak az utcán. Egyikük így köszönti
rég nem látott ismerősét: ó, ön semmit sem változott legutóbbi találko
zásunk óta I Erre a másik férfi elsápadt. Vajon miért? Az író bizonyára
azt akarta szemléltetni: nagyon szomorú, ha az ember semmit sem vál
tozik a gyorsan múló évek alatt. Szomorú, ha nem leszünk jobb és érté
kesebb emberekké. Talán már ti is megtapasztaltátok, mily gazdagító,
sőt átváltoztató erő lehet egy jó ember, egy értékes ember közelsége.
Vannak emberek, akiknek társaságában fölvidulunk. Vannak emberek,
akik gyászfátyolt borítanak életünkre. Van, akit mindig örömmel látunk
és távolmaradása tövist szúr szívünkbe. Van, akitől szabadulni igyek
szünk, mert jelenléte kínos kereszt vállunkon. Van, aki gazdagabbá,
boldoggá teszi életünket, mások elrabolják boldogságunkat. Minden
emberi jelenlétnél nagyobb változást eszközölhet számunkra Jézus jelen
léte. Csak nem szabad elzárkóznunk a hívó szó, a hívó pillantás elől.
Engednünk kell, hogy behatoljon szívünkbe és ott megkezdhesse átala
kító munkáját. Nem szabad sajnálnunk "életveszélyes zsákjainkat" és
meg kell értenünk, amint Máté megértette: "A boldogság nem a bir
toklásból származik, hanem az odaadásból." (Buddha)

Teljesen érthető, ha Máté életének ezt a nagy találkozását, döntő for
dulatát. meg akarta ünnepelni. Jézus elfogadja a meghívást és nem
tiltakoz1k a többi vámos jelenléte miatt. Bezzeg a farizeusok! Megbot
ránkozva kérdezik a tanítványoktól : miért eszik Mesteretek vámosokkal
és bűnösökkel? Ok úgy gondolták, hogy a bűnösök között csak a bű
nös érezheti magát otthonosan. Nem értik meg, hogy a tiszta, a szép
lelkű ember milyen jótékony áldás a bűnösöknek. Az igaz ember úgy
ragyog a bűnösök között, mint csillagok az ég sötét kárpitján. Nemcsak
világít, másokat is fényruhába öltöztet. Nem ok nélkül mondotta Jézu
sunk: "Nem az egészségesnek kell az orvos, hanem a betegnek." Már
pedig a bűnösök betegek. Közéjük kell tehát menni, hogy a gyógyulás
útjára léphessenek. Jézus azért ült le a bűnösök közé, hogy fölállítsa
öket a bűn életveszélyes zsákjáról és egy új élet útjára vezesse őket.



Ezt tette Mátéval, ezt akarja tenni velünk is. Ma is megáll előttünk,
neked is, nekem is mondja: "Jöjj és kövess engem I" Ha nem halljuk
szavát, ennek nem az ő némasága, hanem a mi süketségünk az oka.
Ezért ha az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket! En
gedjük Jézust behatolni bűnös életünk bozót jába. Örüljünk, ne annak,
hogyelbújtunk Isten elől, hanem annak, hogy megtalált minket. Jézus
hív minket! Minket bűnösöket. Aki igaznak hazudja magát, az nem
hallja Jézust. Nyissunk ajtót bűnös életünkbe a bűnbánat által. Igy lép
hetünk rá az igazak útjára.

JÉZUS KÖVETSÉGÉBEN

Évközi II. vasárnap
Mt 9,36-10,8

Mindnyájan hallottunk a remetékről, akik elhagyták a "bűnös váro
sokat" és kivonultak a sivatagba, erdők sűrűjébe, hogy meghitt kettes
ben éljenek Istenükkel. Bármilyen tiszteletet ébresztő ez az Istennek
szentelt magányosság, valójában nem lehet a keresztény ember alap
állása. Jézus nem menekült el a világból és nem vette ajkára a római
költő szavát: "Gyűlölöm a világi tömeget és távol tartom magam
tőle ..." Jézusnak nem volt úgynevezett tömegiszonya, sőt kereste és
szerette az emberek társaságát. Az apostolok kiválasztása, aratásba
küldése felhívja Hgyelmünket arra a fontos igazságra, hogy Jézus értünk,
emberekért jött a földre és egyházát is a föld megszenteléséért alapí
totta.

1968. április 9-én temették el Martin Luther King protestáns néger
lelkészt, az Amerikában élő fajok egyenjogúságának harcosát. Kopor
sóját parasztszekérre helyezték és öszvér húzta a temető ig. Közben mag
netofonról megszólalt a meggyilkolt lelkész hangja. "Gyakran gondolok
temetésemre, - mondotta. Ne arról beszéljetek akkor, hogy egy Nobel
díjas embert temettek, hiszen ez nem sokat számít. Inkább arról szólja
tok, hogy az ifjú Luther King megpróbálta föláldozni életét, megpró
bálta szeretni és szolgálni az embereket ..." Nem kétséges, hogy ez volt
Jézus földi életének célja és nem lehet más kővetőié sem.

Olyanok az emberek - mondja Jézus, mint a pásztor nélküli juhok.
Vajon csak Jézus korában volt ez így vagy talán ma is így lenne? Vajon
a modern embernek, aki egyre magasabbra emelkedik a tudás, a tech
nika útján, szüksége van még pásztorokra, vezetőkre? Nem megalázó
dolog nyájhoz hasonlítani az emberi társadalmat, amely nem tudja
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merre tartson, milyen célokat kövessen? Vajon a nagykorúvá növekvő
embernek egyáltalán szüksége van vezetőkre? Erre a kérdésre az em
beri természet ismerete és a kinyilatkoztatás egyértelműen igennel vála
szol. Aki ismeri az emberi társadalom szerkezetét, az nem kételked
het abban, hogy isteni vagy emberi megbízásból választott vezetőkre
van szüksége.

Napjainkban gyakran olvasunk a vezetőképzés fontosságáról, ahol a
vezetés tudományára és művészetére oktatják az embereket. Kétségkívül
ezt a mesterséget is meg lehet tanulni. Az apostolok is megtanulták
Jézus iskolájában. Ezt az iskolát végzik el a lelkipásztorok, mielőtt
beállnak a nagyaratásba. Igaz, hogy ők is gyarló emberek és ha a ma
guk feje után mennének, könnyen félrevezetnék a rájuk bízottakat.
A keresztény közösség, az egyház vezetői akkor felelnek meg hivatá
suknak, ha Jézus útjára vezetik az embereket. Az apostol szó küldöttet
jelent. A pap tehát hívott és küldött ember és Küldőjének szándékait
kell valóra váltania. Krisztust kell prédikálnunk, - krisztusi életre kell
segítenünk az embereket. Az egyháznak nincsen gazdasági vagy poli
tikai programja. Legfőbb feladata, hogy jobb emberekké tegyen minket.
Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok!

Olaszországban, egy Niceto nevű faluban érdekes házat épített egy
gazdag ember. Homlokzati felét díszes veranda ékesíti. De nem ez n
ház érdekessége. Hanem micsoda? Az, hogy az egész ház hatalmas
tengelvre van szerelve és gombnyomással mindig a kívánt irányba for
dítható. Ha mármost azt keressük, hogy mi az apostoli egyház feladata,
akkor azt kell válaszolnunk: Isten felé fordítani az embereket. Ezért
szeretni kell nemcsak az Istent, de szeretnünk kell a világot is. Hiszen
"csak azt lehet átváltoztatni, amit szeretünk. Ha a keresztény nem érez
teljesen együtt a születő világgal, ha saját maga nem éli át a modern
világ vágyait és szorongásait, ha nem engedi magában növekedni az
emberi érzéket, akkor sohasem fogja megvalósítani a Föld és Ég közötti
szintézist ... Belemerülni a világba, hogy aztán kiemelkedjünk föléje
és magasra emeljük ..." (Teilhard) Ez a mindenkori keresztény, apos
toli, papi szolgálat értelme. Az ember csak Krisztus felé növekedhet
igazán. Benne érheti el a nagykorúság teljességét, "az emberi élet előre
érdekes igazán". Növekedni az emberségben, az igazságban, a szeretet
ben, ez jelenti az igazi előrét.

A kérdés mármost az, hogy honnan vesszük, vehetjük az erőt ehhez
a munkához? Mert az tagadhatatlan: az emberiségért azok tettek a
legtöbbet, akik semmit sem kértek és kaptak tőle. Az evangélium ter
jesztése, Krisztus követése sohasem volt jó üzlet. A világ legtöbbször
kereszttel fizetett és fizet érte. Ha megvizsgáljuk azok életét, akik leg
többet tettek az Isten népéért, érdekes dolgot tapasztalunk. Ime, lássuk
egy példán. Napjainkban kalkuttai Teréz anya Indiában született rendje
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hívja fel magára a világ Hgyelmét. Egyre növekvő közösségük a leg
szegényebb emberekben szolgálja Istent. Egy interjú során a riporter
megkérdezte Teréz anyától:

- Hogyan tudnak a nővérek olyan derűsek maradni, mikor annyi
nyomort és szenvedést látnak maguk körül?

- Az a feladatunk, hogy örömet vigyünk az embereknek. Kitől kap
ják, ha nem tőlünk? "Az Úr öröme a mi erősségünk."

- Hogyan tudják megőrizni Istenbe merültségüket, hiszen reggeltől
estig az utcán vagy az otthonukban dolgoznak, emberekkel foglalkoz
nak?

- Igyekszünk "elimádkozni" a munkát. Ima és munka persze nem
azonos. De Jézus azt mondja: Amit egynek a legkisebbek közül tesz
tek, nekem teszitek ... És ő nem csalhat meg. Tehát mi huszonnégy
óra hosszat Jézust érintjük. Reggel a szentostyában, napközben a sze
gényekben.

Tegyük, mert: megtehetjük ezt mi is és akkor a sok aratnivaló nem
marad lelkes munkások nélkül.

NE FÉLJETEK!

Évközi 12. vasárnap
Mt 10,26-33

Az emberi életnek mindenkor hívatlan útitársa volt és marad a fé
lelem. TÖrékeny létünkre ezer meg ezer veszély leselkedik és az ide
geinkbe ivódó félelem védekező állásba kényszerít. Hiába fejlődik tu
dományunk, a félelmet nem űzhet jük ki életünkből. Betegség és fájda
lom, természeti csapások, az emberek gonoszsága, a kaini lelkület áttöri
biztonságunk törékeny vonalait és beleront életünkbe. Nem, nem jól
van ez így - mondogatjuk, - de hát mit tehetünk ellene?

Nem véletlen, hogy Jézus is, aki vállalta az emberi sors teljességét,
szembenézett a félelemmel. Gyakran alkalma nyílott földi életében meg
pillantani az arcokon, szemeken végigsuhanó félelem árnyékait. O is
birokra kelt vele az Olajfák kertjében. Ezért csodálkozunk egy kissé,
rnidőn éppen ő, az emberi élet nagy ismerője arra biztat: ne féljetek!
Vajon miféle félelemtől akar megóvni minket? Nyilvánvaló ugyanis,
hogy szárnos félelem hasznos, rnert veszélyeztetett életünk vészcsengője.
A félelem megizmosítja figyelmünket, körültekintővé tesz, fegyvertár
sunk, életünk védelmezésében.

De van olyan félelem is - és ettől akar megóvni minket Jézus -,

279



amelyet méltán nevezhetünk a "gonoszság hálójának". (Bonhoeffer)
Gondoljunk csak arra, hogy mennyi bűncselekményt követnek el féle
lemből! Mily sokan félnek a gyermekáldás gondjától és megölik az
anyaszív alatt élő magzatot. Sokan félnek gonosztettük szemtanújától
és ezért meggyilkolják. Sok ember félti vagyonát és védelme vagy sza
porítása érdekében csaláshoz folyamodik. Sok ember félti szerelmesét
és féltékenységében gyilkossá válik. Vagy gondoljatok a koncentrációs
táborok parancsnokaira, kiszolgáló személyzetére. Micsoda embertelen
bűntetteket hajtottak végre, mert féltek az őrült zsarnok hatalmától!
És végül rnily sokan megtagadták és megtagadják hitüket, Istenüket,
egyházukat, mert féltek a szabadságot sárba tipró Nérótól. Erre a
félelemre vonatkozóan mondja Jézus: "ne féljetek azoktól, akik meg
ölik a tested" Értsétek meg végre, hogy ahol Krisztus megjelenik kö
vetőiben, ott a gonoszság is építeni kezdi támaszpontját. Vajon miért
van ez így? Miért válik valóra ismételten Jézus jövendölése: amint en
gem üldöztek, titeket is üldözni fognak? A válasz igen egyszerű és vilá
gos. Aki nem akar Krisztushoz igazodni, az vagy a közömbösség utcá
jába fordul előle vagy harcosan szembefordul vele. Aki nem akar az
igazság és szeretet útján járni, aki nem az igazságból és nem a szere
tetből él, az kénytelen a hazugság és a gyűlölet moslékjával táplálkozni.
Sokszor nagy hatalommal rendelkeznek, de valójában félnek és ezért
nem erősek. Tudja ezt Jézus is, ezért bátorítja követőit: ne féljetek I
Hiszen ha Isten velünk, ki ellenünk? Senkitől sem szabad félnünk, csak
a félelerntől. Ellenségeink sokat árthatnak, testi életünket is elvehetik.
Am, Istenhez fűző szeretet-kapcsolatunkat szét nem szakíthatják. Az
erős hitű ember nem fogható be a félelem hálójába. A hitből élő ember
éppen ezért mindig bátor, Isten harcol az oldalán.

Emberi gyengeségünk azonban olykor más véleményt sugall remegő
szívünknek. Azt mondják az óvatosak: megspórolhatjuk a félelmet,
a harcot, ha titokban tartjuk hitünket. Miért provokáljuk Isten ellensé
geit azzal, hogy nyilvánosan megvalljuk vallásos meggyőződésünket.
Legyen az a mi magánügyünk, elrejtett kincse szívünknek. Lehet otthon
is imádkozni. Miért menjek a templomba? Otthon is taníthatom hit
tanra gyermekemet, minek járassam hittanra? Felesleges a templomi
esküvő, így is lehetünk boldog házasok. Miért ne tapsoljak a többiekkel,
mikor figyelő szemek nézik kezeimet? Nos, ez valóban kényelmes ma
gatártás lenne és sok problémát kiküszöbölne az életünkből. Am ebbe
Jézus nem hajlandó beleegyezni. Nyíltan kijelentette: aki megvall en
gem az emberek előtt, azt, csak azt vallom meg én is mennyei Atyám
előtt.

Szerit Agoston vallomásaiban olvashatjuk két barátja beszélgetését.
Victorinus kijelentette: tudd meg, hogy én már keresztény vagyok.
Simplicius így válaszolt: nem hiszem és nem számítalak kereszténynek,
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amíg nem látlak Krisztus templomában. Victorinus mosolyogva felelte:
vajon a falak teszik kereszténnyé az embert? Nyilvánvaló, hogy nem.
Nem a falak, nem a templom tesz kereszténnyé, hanem az a hitvallás,
amit a templombajárás jelent. Nem igazi keresztény az, aki semmibe
veszi Jézus kívánságát, hogy részt vegyünk a szentmisében történő ke
nyértörésben. Nincs igazi kereszténység hitvallás nélkül. Hiszen Jézus
azt is mondotta, hogy a keresztény embernek kovásznak kell lennie.
De hogyan töltheti be kovászszerepét, ha félelemből, gyávaságból nem
elegyedik el hitvalló életével az emberiség "tésztájában" ? Ti vagytok a
világ világossága, mondotta Jézusunk. De hogyan leszünk azzá, ha
hitünket gyávaságból véka alá rejtjük és nem helyezzük a bátor hitval
lás gyertyatartójára ? Nincs kereszténység hitvallás nélküli Jézus nem
maradt Betlehemben. Nem zárkózott be a názáreti ácsműhelybe. Nem
maradt holtan a lepecsételt sírban. Kilépett a nagy nyilvánosság elé
és ezt kívánja követőitől is.

A mai evangélium hallatára vizsgáljuk meg magunkat, hogyan állunk
a bátorsággal, illetve a félelemmel. Azt tartja a közmondás: a bátrakat
segíti a szerencse. Nemcsak a szerencse, hanem Isten kegyelme is. A bá
torság lelke, a Szentlélek elsősorban a hitvalló szívekben rak fészket.
Innen segít, irányít, hogy megharcoljuk a hit jó harcát.

AZ EGYHAz OSZLOPAI

Péter és Pál apostol
Mt I6,I~-I9

Pünkösdkor egyházunk születésnapját ünnepeljük. A mai napot pe
dig, Péter és Pál apostol vértanúságának emlékezetét, méltán nevezhet
nénk egyházunk névnapjának. Hiszen az apostolok közül talán ők tet
tek legtöbbet az evangélium terjesztéséért. Küzdelmes életük során ige
hirdetésükkel és jó példájukkal, halálukban pedig vérükkel öntözték
Isten szent vetését.

Sokan megtapasztalták, de mindenki el tudja képzelni: mily csapás
egy család számára az édesapa halála. Könnyek csillognak a gyermekek
szemében és a búcsúzó édesapa így vigasztalja szeretteit: ne szomorkod
jatok, hisz édesanyátok veletek marad! A keresztfa véres fáján valahogy
így, ehhez hasonlóan nyilatkozott Jézusunk is. Én meghalok, én elme
gyek, de az egyház, a ti anyátok, veletek marad. Nem hagylak árván
titeket ...

Hadifogságomban ismertem egy leánykát, Tamarának hívták. Együtt
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dolgoztunk a szövőgyárban és a zúgó gépek között gyakran találkoztaol

vele. Egy alkalommal így szólt hozzám: sajnállak téged, mert fogoly
vagy és itt senki sem szeret. De egyszer majd hazainégy és újra együtt
lehetsz azokkal, akiket szeretsz, Engem azonban senki sem szeret. Nin
csenek szüleim, sohasem láttam az édesanyámat. így beszélt az árva
leányka és megértettem bánatát. Am azok árvaságát is sajnálom, akik
nem ismerik vagy nem szeretik az egyházat, mint lelkük édesanyját.
Az egyik kihallgatás alkalmával VI. Pál pápa föltette a kérdést: mire
van manapság szüksége az egyháznak? Ezt válaszolta: az egyháznak
arra van szüksége, hogy szeressék. Először az egyház ellenségeiről szólt,
majd a katolikusokról. Az ellenségeskedésnek a világtörténelemmel pár
huzamos örök története van. Az egyháznak sokkal fájdalmasabb gondot
okoznak saját gyermekei, akik elfelejteni látszanak, hogy az egyháznak
ma külőnösen szüksége van szeretetükre és egészen másként kellene azt
megmutatni, mint ahogy tetszik. Ezek a testvérek üresen hagyták azt
a helyet, amely nekik volt kijelölve az Úr házában. E testvérek és gyer
mekek megváltoztatták azt a pozitív tanúságtételt, melyet Isten népe
elvárt tőlük. Öntelt bíráskodásra és bírálatra ragadtat ják magukat és
nem egyszer Isten egyháza ellen fordulnak. Olykor az egyház tanításá
nak és életének egyoldalú értékelésével az egyház ellenségeihez csatla
koznak. Nem a szeretet, hanem a keserűség beszél belőlük. Hangoztat
ják ugyan, hogy az egyházi közösséghez akarnak tartozni, de már nem
osztoznak ennek a közösségnek örömében és bánatában. Azon a címen,
hogy megreformálják, tulajdonképpen a maguk ízlése szerint szétbom
lasztják. Mennyire szeretnénk, ha ismét közöttünk lennének, közel érez
hotnénk magunkhoz ezeket a testvéreinket és gyermekeinket, hogy
együtt szeressük az egyházat, a rni egyházunkat, amely egyedül tud be
vezetni Krisztus teljességébe... Egyesek kifogásolják tiltó rendelke
zéseit és szigorúságáról panaszkodnak. Am a jó anya is megkötözi gyer
mekét, hogy ki ne essék a babakocsiból. Amikor az Egyház tilosra
állítja utunkat egy-egy téves nézet előtt, akkor is, mint mindig, anyai
szeretete vezérli. Mert nemcsak az a fontos, hogy haladjunk, hanem
merre haladunk?

Miként Péter és Pál apostol idejében mindig akadtak, akik ellenséget
láttak az egyházban. Csupán evilági intézménynek tekintik, amely ki
zsákmányolja a hiszékeny embereket. Nagyszerű üzlet a papoknak, jól
jövedelmező vállalkozás. Az ilyen véleményekkel nem érdemes vitába
szállnunk. Nem tudom ugyanis, hogy mi haszna volt például Péter és
Pál apostolnak az evangélium hirdetéséből? Ök is azt kapták az Isten
től elfordult világtól amit a Mester: üldöztetést és keresztet. Semmit
sem kaptak a világtól, jóllehet ők adták neki a föld legnagyobb kincsét,
Jézust. Péter és Pál apostol nagyon jól tudták, hogy az emberiség szá
mára nincs nagyobb érték, mint Jézus, a mennyei Atya kéretlen aján-
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déka. Es mert kéretlen, sokszor visszautasított és el nem fogadott
ajándéka.

Bertold Brecht századunk egyik legjelentősebb drámairója. Der gute
Mensch von Sezuan, A szezuáni jó ember c. színművében három isten
jön a földre és keresnek egy "jó embert", aki igazolja törvényeik helyes
ségét. Hosszú keresés után az egyetlen jó embert Szezuánban találják
meg, egy utcalányban, Shen Te személyében. A leány olyan szegény,
hogy lakbérét sem tudja kifizetni. Ezért a három isten ezer dollárt aján
dékoz neki, amelyen Shen Te egy trafikot vásárol, A kegyetlen világ
azonban újabb veszélybe sodorja. Visszaélnek jóságával és csak az menti
meg a csődtől, hogy bevonja üzletébe kegyetlen unokaöccsét. Az ő segít
ségével tud megmaradni ebben a nyerészkedő, kegyetlen világban. Shen
Te így vall erről a három istennek: Jó lenni másokhoz és önmagamhoz,
ez nem megy egyszerre. A ti világotok, a ti törvényetek nagyon nehéz.
Ezért van oly sok baj a földön... A három isten eredmény nélkül,
válaszadá s nélkül hagyja el a világot. A színdarab végén megszólal az
író és a tisztelt közönséghez intézi a következő szavakat: mi a megol
dás? Mi sajnos nem találtunk megoldást pénzünk árán sem. Talán más
istenek kellenek? Vagy egyik sem? Tisztelt közönség, keress te megol
dást, mert kell egy jónak lennie, kell, kell kell ...

Úgy gondolom, hogya két apostol megtalálta a megoldást a mi
Urunk Jézus Krisztus személyében. A nagy világszínpadnak Ö a fősze
replője, az egyetlen jóembere.Öt hirdették az apostolfejedelmek és
nekünk is az ő nyomdokaiba kell lépnünk.

BEFELÉ NON!!

Évközi 13. vasárnap
Mt 10,31-42

Minden emberi kapcsolatnak vannak feltételei. Az ösztönös rokon
szenven kívül föl kell fedeznünk egymásban azt az értéket, amiért haj
landók vagyunk megfizetni az áldozatok adóját. A házasságra lépő je
gyesek vidáman integetnek búcsút a független életnek, mert egy gazda
gabbat remélnek cserébe. Az igazi barátság kedvéért szívesen lemon
dunk önös akaratunkról. mert e nemes érzelemnek igen magas az
árfolyama. Jézusunk igen sok ernbernek fölajánlotta barátságát és igye
kezett megsejtetni ennek értékét. Anna Frank írja naplójában: "Az
ember magányos lehet akkor is, ha sokan szeretik ugyan, de hiányzik
életéből az, aki számára Ö a legkedvesebb ..." (1943. dec. 29.) Nos,



az Úr jézus azt akarja, hogy számunkra O legyen a legkedvesebb, mint
ahogy az O számára mi vagyunk a legkedvesebbek.

Első hallásra talán szerénytelenséggel vádoljuk Urunkat, amikor
ilyen nagyra értékeli felkínált barátságát. Miért és rnilyen jogon kívá
nod jézusunk, hogy jobban szeressünk téged mindazoknál, akikhez a
természet szálai fűznek? Miért vagy te a legjobb barát, akiért érdemes
mindent elhagynunk? Sokan megpróbáltak már válaszolni erre a kér
désre azok közül, akik szívük mélyén megérezték, hogy mily édes az
Úr. Véleményük egybecsendül a Szentírás tanításával, amely szerint
úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Mindnyájan
tudjuk, hogy védelmezőn öleli körül földünket a levegőréteg, amely
nélkül elképzelhetetlen életünk. Ennek ölelésében ölti magára a föld
virágok, erdők színes szőttesét. Az ember megjelenésével a gondolat at
moszférája öleli át a földet. Megszületik a tudomány, a művészet, föl
dünk legdrágább köntöse. Isten azonban itt sem állt meg ajándékozó
szeretetével. Elküldte jézust, hogy reánk terítse szeretetének és igazsá
gának meleg palástját. Ezt a nagy ajándékot ismeri föl neves festőnk
és szobrászunk Borsos Miklós és így emlékezik meg róla önéletrajzá
ban: "Tisztán láttam magam előtt a Názáretit halász kísérőivel, és ez
elringatott valami távoli csöndbe. Nem történt ott semmi különös,
csak a jóság egyszer leszállott a földre, ahogy talán soha többé. Amit
tanított, azt még ma sem tudjuk követni, de úgy látszik még fölfogni
sem. Olyan egyszerűnek tetszik, és valóban az is: az Igazság ..." (Visz
szanéztem félutamból, I 32. lap) Ezért van az, tehetjük hozzá az író
szavaihoz, hogya jézusra vetett tekintet megtisztítja szívünket, barát
sága megnemesíti életünket. Aki látni akarja jézust, az már egy tisz
tultabb emberség útjára lépett. Aki számára jézus a legkedvesebb, az
nem magá ..yos többé, mert az Istennel kötött barátságot. Ha ezt föl
ismertük és megtapasztaltuk, nem lesz nehéz a minden elhagyása.

jézus azonban ezek szerint végtelenűl szeret. Nemcsak mindan
nak elhagyását kívánja, amit természetszerűen szeretünk. Azt akarja,
hogy elfogadjuk, magunkhoz öleljük azt, amitől természetünk vissza
borzad. "Aki föl nem veszi keresztjét, nem méltó hozzám!" Dehát
miért van erre szükség? Mi az oka, mi a magyarázata annak, hogy jé
zus barátságának földjén mindig kihajt a kereszt és megtermi a szenve
dés keserű gyümölcsét? A válasz igen egyszerű. A jézushoz igazodó
ember mindig szenved azok láttán, akik elfordulnak az igazságtól, sőt
a hazugság és erőszak köveivel dobálják. jézus barátai szenvednek, mert
szeretik, szeretniök kell azokat az embereket is, akik a tévedés útjait
járják. Mily fájdalmas egy őszinte, igaz embernek a hazugság világá
ban élni! Mily szenvedés a szeretet sugarait porba hullva látni! Mily
szomorú dolog az ajándékok visszautasítása vagy sárbatiprása. Az iga
zi keresztény mindig szenved, amikor azt tapasztalja, hogy eltorlaszol-



ják Jézus útját vagy eltakarják az útjelző táblákat. Ez a szenvedés
azonban nemcsak a rossz, hanem lelki finomságunk, Jézussal való
együttérzésünk bizonysága is. Ebben rejlik boldogító, megdicsőítő ereje.
Reményik Sándor írja egyik költeményében:

Te nagyon akartad az életet
A lánghajú tavaszt.
S meg vagyon írva:
Aki nagyon akarja, elveszti azt,
És látod, mostan teljesedik be
Rajtad az Ige második fele:
Akit kifelé gátol a világ,
Annak befelé nő az élete ...

Ezzel meg is mondtuk, hogy mi a célja Jézusnak, amikor megajándé
koz minket barátságával. Segíteni akar, hogy egyre igazabb, jobb, tar
talmasabb emberek legyünk. Ne kifelé, hanem befelé nőjön az életünk.
A több szeretet, a több igazság irányába. Az is nyilvánvaló: barátsága
arra kötelezi választottait, hogy vállalják ennek a több életnek terjesz
tését. Jézus nagyra becsüli barátait, azonosítja magát velük. Sőt, külö
nös jutalmat helyez kilátásba azok számára is, akik befogadják őket és
akár egy pohár vizet nyújtanak nekik. Aki befogadja Jézus küldötteit,
aki ajtót nyit nekik, az először észre sem veszi, hogy velük együtt meg
érkezett hozzá a legjobb barát Jézus személyében. Belép életünkbe,
hogy befelé nőjön az életünk. Szívünkbe veti szeretete horgonyát, hogy
ne legyünk többé egyedül. A magányosság rémével viaskodó emberiség
számára O maga akar a legkedvesebb lenni és ezáltal belevonni az iste
ni élet boldogító közösségébe.

KRISZTUS IGA]ABAN

Évközi 14. vasárnap
Mt 11,25-3°

A nagy művészek számára mindig jóleső érzés hozzáértő közönség
előtt szerepelni. A művészi teljesítményre mindig ösztönzően hat az
éles tekintet, a finom hallás, az értő elme, az érző szív jelenléte. Joggal
jegyzi meg valaki: nincsen nagy író nagy közönség nélkül. Hallottunk
olyan énekesnőről. aki azért nem lépett színpadra, mivel szerinte a je
lenlévő királyné nem ért a zenéhez. Ilyen szempontból érdemes meg-
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vizsgálnunk a kérdésr, hogy rniféle közönségé volt a földön járó, igét
hirdető Üdvözítőnek? Az evangéliumból kiviláglik, hogy elsősorban az
egyszerű, tanulatlan' nép sereglett köréje. Nem a tudósok, nem a pa
pok, nem az írástudók és farizeusok öntelt gyülekezete. Tudta ezt Jézus,
de nem sopánkodott miatta. Ellenkezőleg! Hálát ad, áldást mond az
Atyának, hogy boldogító üzenetet elrejtette a bölcsek előtt és kinyilat
koztatta a kisdedeknek.

Sohasem felejtem el azt a lelkigyakorlatot, amit egy alföldi tanyasi
kápolnában kellett vezetnem. Mikor elérkezett a meghirdetett időpont,
bizony csak hat vagy hét idős nénike üldögélt a padokban. Minden
lelkierőrnre szükség volt, hogy beszédemet lelkesen végigrnondjam.
A szentségházra, a kisdedeket kedvelő Jézusra szegeztem tekintete
met ...

A mai evangélium tehát azért is időszerű, mert jellemzi az evangé
lium örök sorsát a földön. Nem az öntelt, jóllakott gazdagoké, hanem
az igazságra éhező szegényeké az evangélium kenyere. Ezzel kapcsolat
ban érdemes meghallgatnunk Prohászka püspök megjegyzését. "Előbb
én is ahhoz a nézethez hajoltam, hogy a vallás nem lehet tömegmozga
lom, mert hogy műveltséget, bensőséget, finomságet feltételez; de az
után a meditációban észrevettem, hogy szó sincs róla, mert a pásztorok
és a szegények hivatalosak ... Tudom az okát is, hogy miért nem a
művelteké a vallás; azért, mert a vallás nem fogalmakban, de élmé
nyekben áll s az evangélium pláne csupa tett, azt látni, élni kell ..."
(O. M. 24, 239.)

Az Úr Jézus kifejezetten kisdedeket emleget, akiknek az Atya kinyi
latkoztatta titkait. Nem véletlen! Figyeljétek csak meg az egészen kicsi
gyermekeket! Ha el is játszadoznak egyedül, szomjas tekintetük mindig
édesanyjuk arcát keresi. Innen árad feléjük a fény, a szeretet melege.
Itt szeretik, védelmezik, gondos szeretettel őrzik életüket. Minden kis
gyermek szíve édesanyja körül kering. Ráhagyatkozik, mert megbízik
benne. Az anyai szerétet belecsókolta a bizalom érzését. Jézusunk sze
rint valami ehhez hasonló magatartást vár tőlünk is az Isten. Azok
"láthatják" arcát, akik gyermeki bizalommal feléje fordulnak és rnin
dent Tőle várnak. A kisgyermek feltétel nélkül hisz szűlei szeretetében.
A hivő ember ugyanúgy hisz Isten szeretetében.

Valaki ellátogatott egy neves festőművész műtermébe. A falon függő
képeket nézegetve mindjárt feltűnt neki, hogy csupa gyermekarcok néz
nek rá. Miért nem fest felnőttarcokat is, kérdezte a művésztől a láto
gató? Amikor arcképet festék, hangzott a válasz, először a szemet fes
tem meg. Ha ez megvan, akkor már könnyű felvázolni az arc többi vo
nását. A szem a leglényegesebb és a legnehezebben festhető. Am, a fel
nőttek, ellentétben a gyerekekkel , nem szeretik, ha a szemükbe nézünk.
Hogy miért nem? Mert hiányzik belőlük az őszinteség, az igazság ...
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Márpedig Isten igazságainak is az igaz; nyílt, őszinte lélek a termő
talaja.

Az is kiviláglik az evangéliumból, hogy az Úr Jézus nemcsak az egy
szerű emberek felé fordult tanításaival, hanem különös szeretet vezet
te az elesettekhez, betegekhez, a bűnösökhöz, az élet fáradt vándorai
hoz. Nem a dúsgazdagok keresik fÖl, hanem a szegény Lázárok. Öket
hívja magához, hogy felüdítse, hogy megvigasztalja valamennyiüket.
Vajon napjainkban is élnek ilyen emberek? Többen, mint gondolnátok.
Hiába a tudomány és technika sok-sok vívmánya, a szociális intézmé
nyek dacára egyre több az elfáradt, a csalódott, a magányosság kereszt
jével megterhelt ember. Mily kegyelem, ha közülük sokan meghallgat
ják Jézus hívó szavát: jöjjetek hozzám ... Mert az ember "különbözo
helyeken keresheti a vigaszt. A magányban, a természet ölén, a rnun
kában, a társaságban. Az ember mindenütt keresheti a vigasztalást, ám
egyedül Istenben, az Ö ismeretében találhatja meg." (Bonhoeffer)

A neves francia, marxista, ateista gondolkodó Garaudy írja egy he
lyütt: "Nekünk ateistáknak, semmi sincs megígérve és senki sem vár
reánk ..." Nos, mi keresztények éppen ellenkezőleg vélekedünk. Jézus
vár reánk, hogy megajándékozzon Isten ismeretével és kegyelmeivel.
Nekünk meg van ígérve, hogy Isten letöröl majd szemünkről minden
könnyet. Nekünk meg van ígérve, hogy Jézus igájában édessé szelídül
a tövises élet. "Krisztus követése által az ember kiszabadul saját tör
vényének igájából és Krisztus szelíd igájába hajlik. Jézus parancsa ke
mény, embertelen mindazok számára, akik védekeznek ellene. Jézus
parancsa szelíd és könnyű mindazok számára, akik készségesen alávetik
magukat ..." (Bonhoeffer) ,

Albert" Camus ateista író mondja Sziszifusz c. drámájában: "Ha az
Ember fölismerné, hogya Mindenség szeretni tud, akkor megbékél
ne ..." Nos, Jézus azért jött a földre, hogy arcán fölragyogjon és meg
ismerjük Isten szeretetét. Nem a Mindenség szeret minket, hanem a
Mindenség Teremtője. A világmindenség nem börtön és nem zárka,
hanem atyai ház, otthon mindazok számára, akik gyermeki hittel hajol
nak Krisztus igájába.



VETÉS ÉS ARATAS

Évközi 15. vasárnap
Mt 13,1-9

A földön járó jézus tanításának terjesztését élő szóval végezte. Csak
tanítványai jegyezték föl a Szentlélek irányítása mellett élete és tanítása
lényegét. jómaga az élő szó erejével hintette hallgatói lelkébe igazságait
és ezzel bízta meg apostolait is. Menjetek, hirdessétek, prédikáljátok az
evangéliumotl jézusunk nem akarta, hogy az élet igéi fekete könyvek
koporsójába záruljanak. Hiszen a könyv néma és senkit sem kényszerít,
hogy elolvassák. Az élő szó azonban megzörgeti a szívek ajtaját és be
hatol a lélek rejtekébe. Istennek nem gondolat-magtárak, hanem lelkes
magvetők kellenek, mert az igehirdetők szívén és ajkán megújul az
evangélium ifjúsága, mint a mesebeli sasé. Isten országának áldozatos
szántó-vetőkre van szüksége és imádságos kezekre, hogy leesdjék Isten
áldását a búzamezőkre.

Ezt a munkát végzi egyházunk immár kétezer esztendeje. Vajon rni
lyen eredménnyel járt és jár ez a munka? Nem hiábavaló a sok fárado
zás, van valami kézzelfogható látszata az emberek életében? És ha nem
így van, akkor mi a magyarázata a sikertelenségnek? Miért hasonlít az
emberiség elhagyott, gazt termő ugarhoz sokkal inkább, mint Istendicsé
rő, kenyeret termő búzamezőhöz? Mivel jézus mindezt előre látta, a
mai példabeszédében válaszol erre a kérdésre. Mikor a fölszántott me
zőkön elvetik a gabonát, számolni kell a talaj minőségével, ami dön
tően befolyásolja a terméshozamot. Ugyanígy vagyunk az igehirdetés
munkájával is.

A vetés alkalmával gyakran megtörténik, hogy néhány mag az út
félre esik. A kemény, fölszántatlan vagy letaposott útra. Természetes
dolog, hogy itt nem tud kicsírázni és gyökeret ereszteni. Egyébként is
jönnek-mennek az emberek, eltapossák vagy az ég madarai fölszedege
tik. Sajnos sok ember belső világa hasonlít ehhez a letaposott úthoz.
Fülükkel talán meghallják a prédikációt, de hiányzik a belső fogékony
ság, az őszinte érdeklődés Isten gondolatai iránt. A hit világát valami
szép, káprázatos délibábnak, de nem valóságnak nézik. A biblia jám
bor történetei hasznosak lehetnek a gyerekek számára, de nem a fel
nőtteknek valók. A keresztény tanítás egy mankóhoz hasonlítható és
azoknak van szükségük rá, akik nem elég erősek, hogy a maguk lábán
járjanak. A vallással nem lehet levest főzni, adót fizetni és érvényesül
ni. Inkább csak hátrányt jelent a közélet nagy tülekedésében. Ilyen elő
ítéletek tapossák sok ember lelkét és ezért nem csoda, ha a feléjük szórt
ige útszélre esik.
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Az is megtőrténhet, hogy egyes magvak köves, sziklás talajra hulla
nak. A termőföld vékony, a mag gyökere nem tud rnélyre hatolni. Így
aztán, ha ki is hajt, nem tud elegendő táplálékot szívni és hamarosan
elszárad. Az ilyen sorsú magvakkal Jézus azokra a felületes, úgyneve
zett hangulatemberekre céloz, akiket talán megrendít egy-egy prédi
káció. Hatása azonban nem tart soká, Ez az emberfajta minden iránt
érdeklődik, mindenre kíváncsi, de hiányzik belőle a kitartás és a hű
ség. Afféle lepketípusú lelkek, akik virágról virágra szállnak és gyűjtő
getik az érdekes gondolatok mézét. Ök azok, akik ma kacagnak, hol
nap talán már sírnak. Délután egy nyitott sír előtt könnyeznek, este
már vidáman mulatoznak. Hamar megfagy arcukon a rnosoly, de még
hamarabb fölszáradnak könnyeik. Magatartásukat a divat, a közszel
lem irányítja. Szívesen úsznak együtt az árral, bármilyen piszkos is le
gyen. Nem vetik meg a vallást, tisztelik Jézust és az ő egyházát. Meg
hatódva hallgatják a harangok csengését és az orgona búgását. Hitük
is van, de nem képes elviselni a legkisebb megpróbáltatást sem. A ké
nyelem és élvezet sziklái között nem tud gyökeret verni Krisztus taní
tása.

A magvak harmadik része jó talaj ba hullott. A földréteg elég vas
tag, jól megmunkált s így a mag kicsírázik, növekedni kezd. Itt gon
dolhatunk azokra az emberekre, akik vallásos nevelésben részesültek és
gyönyörűségüket találják Isten törvényeiben. Sajnos azonban velük is
megtörténhet, hogya szépen zsendülő vetésben fölüti fejét a konkoly.
Az ellenséges ember ugyanis nem tétlenkedik. A búzamezők Istent di
csérő énekébe belevegyül a káromkodás, a lázadás hangja. Ha nem
vigyázunk és engedjük a gyomot elhatalmasodni, minden táplálékot
elszívhat a szárba szökkent kalászoktól. Ez megtörténik a hivő embe
rekkel is, mikor hatalmába keríti őket valami bűnös szenvedély. Aki
nek lelkét behálózza az érzékiség, a pénz, a hatalom szeretete, aki nem
tud és nem akar lemondani az "édes bűnről", abban nem hozhat ter
mést Isten igéje.

Mindebből tehát nyilvánvaló, hogy az igehirdetés eredménye nem ki
zárólag az igehirdetőtől függ. Nemcsak jó szónokokra van szüksége
egyházunknak, hanem jó hallgatókra is. Olyan emberekre, akik kész
séges szívvel fogadják Isten üzenetét. Hála Istennek, ilyenek is akad
nak szép számmal. Buzgó lelkek, akikben aranyos kalásszá érik Isten
vetése. Ök azok, akik inkább engedelmeskednek Istennek, mint az
embereknek. Ök azok, akik nem engednek a különböző tévtanoknak,
bűnös szokásoknak és igyekeznek kigyomlálni azt. Vállalják a külső és
belső harcot, hogy Isten aranyos búzamezőjévé szépüljenek.

0, Uram, tekints reám és akkor meglátod, hogy az én lelkemben is
mennyi a szikla és tövis. Mily sok út kanyarog lelkemben, amelyen
nem a Te gondolataid járnak I Pedig tudom, hogy életem a tiéd, a Te
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véren szerzett szántófölded. Ezért ne menj el szótlanul mellettem !
Akaszd lelkembe kegyelmed ekevasát, hogy kiszántson belőle minden
sziklát, tövist és bojtorjánt! Öntözd lelkemet irgalmad esőjével, hogy
százszoros termést hozhassak! Add meg kegyelmed legnagyobbikát:
hogy az aratáskor, földi életem végén az ég angyalai engem is az üd
vőzültek szent kévéjébe vonjanak I

HONNAN A KONKOLY?

Évközi 16. vasárnap
Mt 13, 24-4~

Aki nem vesztette el látását, akinek lelkét mágnesként húzza az igaz,
a jó és a szép, az mindig elszomorodik a világban tapasztalható hazug
ság, gonoszság és csúfság láttán. Gyakran még az Istent is felelősségre
vonjuk és káromkodó vagy lázadó miértekkel fordulunk feléje. Miért
tűri, engedi a gonoszság garázdálkodását? Miért nézi el, hogya bűn
szennyes vízözöne újra meg újra elöntse a világot? Miért gyúrta mézből
és méregből az embert és miért csikorog olyan fülsiketítően a világmin
denség gépezete? Ha lenne Isten, kiáltják tagadói, mindezt nem tűrné
és nem engedné! A világban tapasztalható rossz láttán - írja egy francia
gondolkozó - hogy hullanának könnyeim, ha én lennék az Isten ...

Mi keresztények is nyitott szemmel járunk a világban és tapasztaljuk
a rosszat. Ha mégsem dobálunk káromló miérteket az ég felé, ez nem
vakságunkból, hanem gyöngeségünk fölismeréséből fakad. Gyönge az
emberi értelem, kevés a fényereje ahhoz, hogy megvilágítsa a rossz éj
szakáját. Csak a hit segítségével fedezhet jük föl életünk sötét kárpitján
Isten válaszainak csillagát. Hiszen jézus is találkozott a szenvedéssel és
ebben a súlyos kérdésben nyilatkoznia kellett. Nem szép szavakkal, ha
nem ennél értékesebb tettekkel. Nem nyújtott fölvilágosítást a rossz
eredetéről, a világban tapasztalható tökéletlenségről. Arra azonban meg
tanított, hogy mi legyen a magatartásunk a világban tapasztalható er-
kölcsi és fizikai rossz irányában. .

Aki nem sajnálja a fáradságot és alaposan áttanulmányozza az evan
géliumot, kénytelen elismerni annak szépségét és igazságát. A tárgyila
gos szemlélő kénytelen Pilátushoz csatlakozni és elismerni: semmi vét
ket nem találok ebben az emberben és tanításában ... Méltán hasonlít
hatjuk tehát jézusunkat olyan gazdához, aki jó magot vetett és vet föld
jébe. Ha ennek ellenére az egyház életében is vannak hibák, ha felüti
fejét a konkoly, ezt nem írhatjuk jézus számlájára. Ha sokan elítélően



nyilatkoznak a kereszténységről, ennek a legtöbb esetben az a magya
rázata, hogya jézusi tant összekeverik a keresztények magatartásával.
Jézus jó gazda, jó magot vet a lelkek szántóföldjébe. De mert követői
sokszor elalszanak, eljön, eljöhet az ellenség és konkolyt hint vetésébe.
Sajnos az Istennek is vannak ellenségei. Adakozó jósága olyan hatalmat
adott szellemiséggel rendelkező teremtményeinek hogy szembeszállhat
nak Vele. Úgy látszik olyan nagy dolog a szabadság, hogy Isten ezt a
rizikót is vállalta érte. Ezért lehet lázadni ellene és konkolyt hinteni
vetésébe.

Az egyik párizsi gyárban történt. Egy Roger Bayer nevű katolikus
pap, mint munkás dolgozott az üzemben. Senki sem tudta róla, hogy
pap, hacsak abból nem sejtették, hogy evangéliumi szeretettel fordult
társai felé. A2 egyik nap szörnyű szerencsétlenség történt. Lezuhant egy
acéllemez és halálosan megsebesítette az egyik munkást. A pap letér
delt a sebesült mellé és fölfedte kilétét. A történtek után magához hí
vatta a gyárigazgató és ingerülten rátámadt. Hogy merészelt ilyet csi
nálni? Méghogy az én gyáramban meggyóntat egy munkást?! Nem
templomban vagyunk. Jegyezze meg jól: inkább egy ördögöt alkal
maznék, mint egy papot. Azonnal el van bocsátva! Ime, ez az izzó gyű
lölet Isten szolgája iránt, hangos bizonyítéka a világban munkálkodó
gonosznak. A gyűlölet a legnagyobb konkolyhintő.

Nem véletlen, hogya példabeszédben szereplő munkások azonnal
fölajánlják szolgálatukat gazdájuknak : akarod-e, hogy kiszed] ük a kon
kolyt? Hagyjátok, hangzik a válasz, hadd nőjön fel mindkettő az ara
tásig! Ezen talán jómagunk is csodálkozunk és nemegyszer szemrehá
nyóan megjegyezzük: miért nem sújt le Isten a gonoszokra? Miért nem
büntet azonnal, miért olyan elviselhetetlenül türelmes? Igy lázongunk
sokszor, mert nem vesszük észre a lelkünkben nyíló konkolyokat. A kon
koly, a bűn, a rossz bennünk is nő és jaj lenne nekünk, ha Isten nem
tudna várni. Vajon mire vár az Isten? Hogy irgalmazhasson, hogy meg
bocsáthasson. Tudja, hogya rossz, a bűn, a gonoszság, ha nőI is, a pusz
tulásra növekszik. A bűnnek az a sorsa, hogy megsemmisüljön a meg
bocsátás, a szeretet, az irgalom kemencéjében. Isten arra vár, hogya
bűnös szentté változzék. Méltán írja valaki: minden szent egy bűnös ja
vított kiadása.

Sajnos mi emberek türelmetlenek vagyunk, kevéssé tudunk várni.
Idegesen topogunk az orvosi rendelőkben. Izgatottan várunk sorunkra
az üzletekben. Mily szerencse, hogy az Isten mindig tud várni. Mi lett
volna Mária Magdolnából, ha nem várja Jézus a bocsánat kegyelmé
vel? Mi lett volna Szent Péterből. ha háromszoros tagadása után nem
tekint rá jóságosan az Úr? Mi lett volna a gyűlölettől lihegő Saulból,
ha nem áll elébe Jézus a damaszkuszi úton, hogy választott apostolává
szentelje? Mi lenne belőlem és belőled, ha Isten nem várakazna türe-



lemmel megtérésünkre? Es mert Isten ilyen türelmes velünk szemben,
nekünk is türelemmel kell viseltetnünk a másokban burjánzó konkoly
lyal. Nem azt jelenti ez, hogy megalkuvók legyünk és szemet huny junk
a bűn felett. Vívjunk állandó harcot ellene, de ne veszítsük el türel
münket, ha nem sikerül máról holnapra kiirtanunk. Ne felejtsük el:
lsten jobban szeret minket, mint mi a bűneinket. Ezért türelmes, ezért
vár, ezért irgalmaz.

Sokszor különösen elhatalmasodik a gonoszság és szinte vízözönt
áraszt. Olykor félelmetesnek látszik a rossz hatalma. Mi azonban nem
csüggedünk. Tudjuk, hogya bűn bármilyen magasra is nő, pusztulásra
növekszik. Isten ránk bízta a világot és az a hivatásunk, hogy aranyos
búzaszálainkkal elszívjuk az erőt a konkolyok gyökerétől. Minden ke
resztény ember programjává lehetne a költő figyelmeztetése:

Ember vigyázz, figyeld jól világod
ez volt a múlt, emez a vad jelen 
hordozd szívedben. EId e rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned
érte. hogy jobb legyen.

(Radnóti: Nem bírta már ...)

AZ ELREJTETT KINCS

Évközi 17. vasárnap
Mt 13,44-52

Földi élete során Jézusunk gyakran beszélt a mennyek országáról.
Nyilvánvaló, hogy emberi szavakkal, fogalmakkal ő sem tudta meglát
tatni igazi mibenlétét. Különböző hasonlatokkal próbálta valamikép
pen megsejtetni hallgatóival ennek az országnak mindent felülmúló ér
tékét. Fölhívta figyelmünket arra a tényre is, hogy az ő országa nem
evilági, tehát nem közelíthető meg érzékszerveinkkel. Az értelem és a
hit segítségére van szükségünk, hogy Isten titkát kibonthassuk rejtett
ségéből. Ezért is hasonlítja a mennyek országát elrej tett kincshez.

Minden héten több millió lottószelvényt töltenek ki a szerencsében
reménykedő emberek. Mivel igen kicsi a nyerés, az ötös találat valószí
nűsége, a legtöbb lottózó a reményen kívül nem nyer egyebet. Bár ez
sem lebecsülendő nyeremény I Olykor az is megtörténik, hogy olyasva
lakit látogat meg a szerencse, aki erre egyáltalán nem is számított. An
nak idején az újságok is beszámoltak arról a burgenlandi kisfiúról és
társairól, akik a faluvégi malomban, játék közben egy pénzeszacskót ta-



láltak a kibontott falban. A gyerekek annyira nem hittek a pénz való
diságában, hogy snúrozni kezdtek vele. Sokat el is vesztettek a romok
között vagy betaposták a sárba. Néhányat azonban hazavittek és hama
rosan kederült, hogyazacskóban valódi aranydukátok voltak. Ezek
után a felnőttek indultak el, hogy megkeressék az eldobált aranyakat.
Valami ehhez hasonló kincshez hasonlítja Jézus a mennyek országát is.
Hiszen maga az Isten is rejtező valóság és keresnünk kell, hogy rnegta
láljuk. Olykor úgy tűnik, hogy véletlenül akadnak rá, de legtöbbször
és legtöbben a keresés útján találkoznak Vele. Aki nem ért a régészet
hez, mint a burgenlandi gyerekek, az könnyen eldobálja a földből elő
került kincseket. Sajnos sokan így tesznek napjainkban Istennel is. Az
ernberek hamis kincsek csillogása után indulnak és nem veszik észre
az igazit. Túlságosan felszínessé vált az életünk és joggal emlegetik,
hogya modern ember lelkéből hiányzik az érzék a vallásos értékek föl
ismeréséhez. Igaz, hogy ehhez a külső körülmények is hozzájárulnak.
A felelőtlen kritika, az illetékessége határát átlépő tudomány igyekezett
lejáramí a hit igazságait. Ez az oka, hogy sokan eldobják vagy sárba
tiporják a keresztény hit és erkölcs drágagyöngyeit.

Mivel Isten egészen másként létezik, mint teremtményei, ez a más
ként létezés rejti el szemeink elől. Ezért kell értelmünk ásójával, hitünk
kapavágásával kiemelni a kételyek földjéből. így cselekedett az evan
gélium kincskeresője is, aki mindenét eladta érte és ezt örömmel tette.
Nekünk is örülnünk kell, ha megtaláljuk az Istent. Az emberben sajnos
komoly támaszpontjai vannak a csüggedésnek, a sötéten látásnak. Belső
alkati adottságaink, külső körülmények nem egyszer a kétségbeesés sza
kadékáig sodornak. Igaza van Pascalnak, hogy minden emberben van
egy szakadék, amit csak Isten tud betölteni. Örüljünk, ha a mi életünk
ben ez mar megtörtént. A világhírű színész, Charlie Chaplin szegény
sorból küzdötte föl magát. Egyszer mégis így nyilatkozott: "Nem, én
sohasem voltam igazában szegény. Amíg az ember nevetni, örülni tud,
addig nem szegény ..." A hivő ember azért tud örülni minden körül
mény közepette, mert életének elrejtett és megtalált kincse az ő Istene.

Az Úr Jézus a földön alakuló országát - és itt elsősorban az egyházra
kell gondolnunk - hálóhoz is hasonlítja. Ebben találhatunk értékesít
hető, de hitvány halakat is. Am, a földi életben nem végzi el Isten ezt
a válogatást. A földi élet nem az ítélet, hanem az irgalom ideje. Isten
nem botránkozik azon, hogy az egyház hálójában a jó és a rossz, az
erény és a bűn egy közösségben élnek. Hiszen az egyház, Isten földön
alakuló országa egy darabja a bűnös, Istentől elforduló világnak. Ben
ne él az emberi történelem sodrásában és mindenben hasonló a világ
hoz, egyet kivéve. Az egyház egy olyan darabja a világnak, ahol föl
csendül Isten szava. Az egyház nem a szentek rezervátuma, de egy
olyan hely, ahol a bűnösök szentté lehetnek. Az egyház hálójában tehát
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együtt él az értékes és az értéktelen és ezt a terhet cipelnie kell az örök
kévalóság partjáig.

A mai evangéliumnak van még egy mondata, amelynél érdemes meg
állnunk. Ezt mondja Jézusunk: aki jártas a mennyek országának taní
tásában, hasonlít a családatyához, aki kincseiből újat és régit hoz elő ...
Ez az írástudó, ez a családatya nem más, mint az egyház tanítóhivatala.
Napjainkban mindnyájan tanúi vagyunk azoknak a reformoknak, ame
lyek előtt elsősorban a II. vatikáni zsinat nyitott ajtót. Ez nem jelenti
a régi kincsek megvetését, hanem újjal történő gazdagítását. Valaki
azt vallotta: a zsinat előtti egyház hasonlított egy divatjamúlt ruhába
öltözött asszonysághoz ... Negyven év óta az egyház védekező állást
foglalt el ... Merre tart napjaink egyháza? Előre. Él és növekszik ...
Egy nagy robbanás után vagyunk, a szemünk tele porral. Várni kell,
amíg kitisztul a levegő. így vélekednek sokan az egyház megújulásáról,
amelynek a Szentlélek a vezetője. Nem kell tehát félnünk a tévedéstől,
miközben új kincseket keresünk. Ebben a munkában minden keresztény
hivőnek részt kell vennie. Nem azáltal, hogy körülnéz és megkérdi:
mit kell megváltoztatni? Az igazi megújulás kérdése így hangzik: mi
ben kell nekem megváltoznom? Meg kell találnom az én szívemben, az
én életemben, az én környezetemben Isten gondolatait, hogy aszerint
formált életemmel megtalált kincse legyek az Istennek és az emberek
nek.

KENYERET ADOTT ...

Évközi 18. vasárnap
Mt 14,13-21

Két ember beszélget egymással a Gödöllő felé tartó vonaton. Egyi
kük vasutas és éppen azt mondja társának, hogy otthagyta a személy
forgaimat és jelenleg a teherszállításnál dolgozik. Tudod kérlek, ma
gyarázta barátjának, elegem van az emberekből! Itt sokkal nyugodtabb
az életem. Úgy látszott, barátja is hasonló tapasztalatokkal rendelke
zett, mert keserűen bólintott és megjegyezte: az embereket szeretni 
rossz ízlés jele. Miközben akaratlanul is fültanúja voltam e beszélgetés
nek, Jézusra gondoltam, akinek lehet, hogy "rossz ízlése" volt, de sze
rette az embereket. Közénk jött, türelmesen tanított, csodáival, föltá
madásával fejezte ki megbecsülését az emberiség iránt. Az embert egy
világnál többet érő kincsnek nevezte, akit meghívott a szentháromságos
Isten közösségébe. A mai evangélium beszámolója szerint ez a meghí
vás nem maradt visszhang nélkül.
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Mily öröm lehetett Jézus számára, hogy nemcsak néhányan, hanem
ezrek és ezrek hagyták abba a munkájukat, hogy hallgassák tanítását.
Megértették az üzenetet: keressétek először az Isten országát és a töb
biek hozzáadatnak ehhezl A lelkes tömeg, mely órákig hallgatja Jézus
szavait, nem csupán az ösztöneit követi, nem a test és vér irányítja.
Mivel azonban nemcsak igével él az ember, ők is megéheznek. Éppen
indulni akarnak, de jézus szeretete útjukat állja. Akik ilyen nemes
éhséggel fogadták tanításának kenyerét, megérdemlik, hogy testi éhsé
güket is kielégítse. jézus józanul nézi az emberi életet. Tudja, hogy
éhes embernek nem lehet prédikálni. Testi táplálék hiányában nem
lehet kívánni, hogy lelki táplálék után kívánkozzanak. Ez a magya
rázata, hogy az anyagi nyomorúság éppen olyan akadálya az evangeli
zációnak, mint a gazdagság. Igaz, hogy Jézus boldogságot ígér a sze
gényeknek, de ezeken nem a nyomorgókat érti. Manapság sokat beszél
nek és sokat tesznek az életszínvonal emeléséért és ez nagyon jó dolog.
Azoknak a népeknek, akik ma is éheznek, az anyagi nyomorúság pok
lában élnek, hiába prédikálunk, hiába kínáljuk Isten igéjének kenyerét.
Az Isten igéjét hirdető keresztényeknek kenyéradó szeretettel kell se
gíteni éhező felebarátaikon. 19y lesz az evangélium nemcsak üdvösséget
szerző, hanem kenyeret adó tanítás. Szánom a sereget, mondotta jézu
sunk, és ez a szeretet ösztönözte a kenyérszaporítás csodájára.

Igaz, hogy nekünk nincs ilyen hatalmunk, de arra megvan a lehető
ségünk, hogy megosszuk kenyerünket a rászorulókkal. Ha testvérként
tekintenénk az elmaradt, éhező népekre, akkor, akár életszínvonalunk
csökkentése árán is segíthetnénk rajtuk. Az úgynevezett keresztény né
pek szégyene, hogy milliók halnak éhen napjainkban is. Isten megadja
nekünk a mindennapi kenyeret, de reánk bízta és bízza szétosztását.
jézus nyíltan megmondotta: a föld nincsen berendezve arra, hogy mil
liomosok legyünk... (Prohászka) Senkinek sincs joga hazárdjátékot
űzni az emberiség kenyerével. A kereszténység nemcsak Istenszolgálat,
hanem az ember szolgálata is. Megértették ezt az őskeresztények és a
vértanú diakónus méltán nevezte a szegényeket az egyház kincsének.
Az aranytól csillogó, a selyembe, bíborba öltözött egyház nem nyer
heti meg a názáreti ács tetszését. joggal írja valaki: valamikor fából ké
szültek az egyház kelyhei, de aranyból a keresztények szíve. Ma a ke
hely arany, de a szívek kemények, mint a fa.

Századunk elején lépett Szent Péter örökébe Sarto József, X. Pius
néven. Sokgyermekes családból származott, édesapja levélkihordó volt
a faluban. Isten papi pályára hívta legidősebb fiát. Még tanulmányait
végezte, mikor édesapja súlyosan megbetegedett és halálos ágyához
hívták. A jó apa utolsó szavai így hangzottak: légy jó pap Beppi I A
hálás fiú szívébe zárta édesapja utolsó kívánságát. Bármilyen magas
egyházi méltóságba emelkedett, megőrizte a szegények iránti szeretetét.



Ez a lelkülete már fiatal káplán korában megnyilatkozott. Egyik szép
prédikációjáért aranyórát kapott a helybeli uraság feleségétől. Plébá
nosa szükségesnek tartotta megjegyezni: ezt a szép ajándékot meg kell
őrizned életed végéig l Mikor azonban néhány nap múlva vendég érke
zett a plébániára és a plébános arra kérte, hogy mutassa meg az arany
órát, József atya röstellkedve vallotta meg: a zálogházba tettem, mert
kispapunknak pénzre volt szüksége. Salzanói plébános korában szo
morúan tapasztalta, hogy hívei igen alacsony bérért és meglehetősen
rossz munkakörülmények között dolgoznak. Fölkereste tehát a gyártu
lajdonost és előadta kérését. Méltányosabb bért, rövidebb munkaidőt,
világosabb munka termeket kért a dolgozóknak. Ha ezt teszem, hama
rosan tönkremegyek és legyőz a konkurrencia, védekezett a gyáros. De
hogy megy tönkre, mosolygott a plébános l Ellenkezőleg, nagyobb lesz
a munkások teljesítménye. Mikor pedig a gyáros tovább akadékosko
dott Sarto plébános egy fogadást ajánlott. Ha mindazt teljesíti, amit
kértem és emiatt veszteség éri, odaadom kárpótlásul a templomtornyot.
Ugyan mit csinálok én azzal? De azért belement a fogadásba. Mind
erről a hívek, a dolgozók is értesültek. Mondanom se kell, mindent
elkövettek, hogy plébánosuk megnyerje a fogadást. Szinte mosolyra
derül az ember, amikor a nővérei által vezetett háztartásról olvas. A
szegények plébánosa olykor még a levesből is elcsente a húst éhező
koldusai számára. Bíboros korában gyűrűjét is zálogba tette, hogy se
gíthessen a nyomorgókon. így képviselte, így gyakorolta Jézus kenyér
adó szeréterét.

Amikor napjainkban a fejlődésben elmaradt országokról beszélünk,
szívesen idézzük Madách Imre szavait: sok az eszkimó, kevés a fóka.
Valójában nem erről van szó. A föld sokkal több embert is el tudna
látni élelmiszerrel, ha az igazság és szeretet nevében szerveznénk meg
életünket. A világnak nem fegyverekre van szüksége, hanem kenyéradó
szeretetre.

URAM, MENTS MEG!

Évközi 19. vasárnap
Mt 14,21-23

Igaz, hogy az ember társas lény, de ugyanakkor van bennünk hajlam
az elzárkózásra is. Egyik emberben az egyik, a másikban a másik haj
lam erősebb. Sokan például nem tudják elviselni a magányt és nyugta
lanul keresik az emberek társaságát. Mások viszont nehezen "mele-



gednek" fel és nem barátkoznak egykönnyen. Valójában a két hajlam
harmóniájára van szükség, hogy kiegyensúlyozott emberek lehessünk.
Erre adott példát Jézusunk is.

A csodás kenyérszaporítás után felszólította tanítványait, hogy száll
janak bárkába és menjenek előre a túlsó partra. Az utóbbi napokban
minden idejét lefoglalták az emberek s ezért érthető, ha megkívánta
a csendet, a magányt, ahol Istennel beszélgethet. Az emberekkel való
foglalkozás szinte megköveteli az Istennel történő foglalkozást. Jézus
életében az Atyához menni és az emberekhez menni, szorosan össze
tartozott. Tulajdonképpen az Atya küldte fiát az emberekhez, de ve
lünk együtt hazahívja és hazavárja őket. Isten elvárja tőlünk, hogy
emberi kapcsolatainkat eléje tárjuk és a hozzánk kötődő szíveket feléje
segítsük. Istenhez menni, imádkozni annyit is jelent, mint fölemelkedni
egy olyan magasságba, ahonnan Isten szemével nézhetjük életünket.
Igy nyílik lehetőségünk a megtett életút kiértékeléséhez vagy szükség
esetén a helyesbítéshez. Erről vall a neves francia író, Mauriac is:
"délután a templomok a kikötőim; bár ez is utazás, mint az éjszakai.
Amit éjszaka látott a szemem, annak értelmét keresni jövök tehozzád
Istenem ..." (Egy hajdani fiatalember. 261. 1.)

Az apostolok engedelmeskedtek és elhajóztak, Jézus pedig fölment
egy hegyre imádkozni. Hadd vegyék észre, hogy Mesterük számára a
mennyei Atya társasága a legkedvesebb. Hadd tapasztalják meg, hogy
milyen üres az életük Jézus nélkül. Erre is gondolhattak a nagy ellen
szélben, miközben keményen forgatták az evezőket. Milyen jó lenne,
ha most is velünk lenne Jézus l Nem, igazán nem értették, hogy miért
maradt hátra, miért nem jött velük? Ki tudja mikor találkoznak vele?
Hogyan jön utánuk? Egy másik csónakon, vagy a partot megkerülve?
Már hajnalodott, amikor a vízen járva Jézus közeledett feléjük. Az
apostolok nem voltak képzelődő emberek, de ilyesmit még sohasem
láttak. Rémülten felkiáltottak: kísértet! Ki hallott már olyasmit, hogy
valaki a tenger vizén sétálgasson, mint valami pázsitos réten? Mert
Jézus most ezt csinálta. Nem, erre igazán nem számítottak. Tudta ezt
Jézus és éppen ezért tette, amit tett. Ezzel a csodás eseménnyel is bele
akarta vésni apostolai tudatába az igazságot, hogy Isten legtöbbször
nem úgy jön hozzánk, nem úgy lép életünkbe, mint ahogy azt elkép
zeljük. Nemcsak a természet útjain, nemcsak a tapasztalatok nyelvén
szól hozzánk, hanem a mindezt felülmúló csodák által.

Az ókor nagy mesemondója Aesopus beszél egy emberről, aki meg
járta Rhodosz szigetét és sok mindent mesélt polgártársainak a látot
takróI. Többek között kijelentette: olyan különös táncot láttam, mint
még soha az életemben. Polgártársai hitetlenkedve hallgatták, majd va
laki megjegyezte: mutasd meg azt a táncot! Minden beszédnél ékes
szólóbb a tett. Jézus kérés nélkül is így cselekedett. Csodás tettei-
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vel megbizonyította, hogy O a természet ura. Olyan hatalommal ren
delkezik, amely fölötte áll minden emberi erőnek. Megsejti ezt Péter
és hogy legyőzze saját és társai kételkedését, így szól Jézushoz: Uram,
ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek! Péter tehát nem hi
székenyember és meg akarja tapasztalni a vizenjárás lehetőséget. Jé
zus megérti és int neki: jöjj I Péter bátran kiszáll a bárkából és elindul
Jézus felé. Ez a kiszállás is komoly hit bizonyítéka. Am, az erős hul
lámverés láttán Péter megijed és merülni kezd. Rémülten felkiált:
Uram, ments meg! Jézus kinyújtja feléje kezét, de szemrehányóan meg
jegyzi: miért kételkedtél?

Ez a tanulságos történet természetesen nemcsak a múltat idézi. Min
den okunk megvan, hogy Péter bárkájában az egyház előképét lássuk,
amely a történelem tengerén halad előre. Sokszor mi is úgy érezzük,
hogy jézus elhagyta hajónkat és a nagyellenszélben elcsüggedünk.
Hiába erőlködünk, nem haladunk előre. Hiába mozgósít juk természe
tes képességeinket, emberi erővel nem lehet győzni a reánk támadó
erők felett. Ezt tapasztalva be kell látnunk: az egyházat nem hívei ak
tivitása, szervezkedése, nem tudománya, nem diplomáciája tartja fenn,
hanem jézus feléje nyúló keze. Ezt kell megragadnunk a hit karjaival.
Szépen írja Pascal: "Az egyház legszebb állapota, ha egyedül Isten tart
ja fenn." Minél nagyobb hittel nyújt juk kezünket jézus felé, annál biz
tonságosabban járunk a történelem tengerén. Az egyház igazi ereje:
Jézus hívó szava és felénk nyúló keze.

Az ember reménykedő lény és sokszor könnyelműen rábízza életét a
többet ígérőkre. Ki a keresztény? Aki jézusra bízza magát. Ö is ezt tette
a keresztfán. A mennyei Atyának ajánlotta életét. Ezt kell tennünk
nekünk is l "Kezedbe ajánlom lelkemet ... Milyen jó, hogy főleg szen
vedésben vagy félelemtől gyötörve rábízhatjuk lelkünket arra a kézre,
amely megtörte és életre keltette a kenyeret, amely megáldotta és meg
simogatta a gyermekeket, amelyet szögek vertek át. Ráhagyatkozni ar
ra a kézre, amely olyan, mint a miénk s amelyről sohasem lehet előre
tudni, mit csinál a markába került tárggyal: összetöri-e, avagy gondo
san dédelgeti, de amelynek tetszőleges döntését - ebben biztosak le
hetünk - csupa jóság vezérli .. ." (Teilhard) Uram, segíts engem is,
hogy így higgyek és bátran, kételkedés nélkül rnenjek Feléd a szen
vedések éjszakáján arra a partra, ahol Te vársz reám, hogy magadhoz
ölelj.



AZ ÉDESANYA HAZATÉR

Szűz Mária mennybevétele
Lk 1,39-56

Már az ókori írók is beszámoltak és elismerően nyilatkoztak az egyip
tomiak balzsamozó művészetéről. Különös gonddal végezték ezt a fá
raók holttestével, hogy megóvják testüket a porladástól. De az idő vas
foga nem ismer könyörületet. Az évszázadok, évezredek gyilkos hara
pásával a múrniákat is csontvázzá aszalja. majd porrá morzsolja. Igaz,
hogya halál rokonai vagyunk, de valami tiltakozik bennünk e rokon
ság ellen. Az ember ősidők óta úgy hitte, hogy nem a halálra, hanem
az életre született. Ez a magyarázata annak is, hogya biblia szóhaszná
latában a halál, mint büntetés, mint a bűn zsoldja szerepel. Igaz, hogy
hitünk szerint Krisztus legyőzte a halált, de csak a saját testében. Eb
ben a győzelemben minket követőit csak a világ végén részesít. Mind
össze egyetlen ember esetében tett kivételt. Földi édesanyját Máriát,
aki szűzi testében hordozta az Igét, élete végén megdicsőítette és föl
vitte a mennyei dicsőségbe ...

A mai ünnepet magyar elődeink Nagyboldogasszonynak nevezték.
Ezen a napon emlékeztek és emlékezünk arra, hogy ősi szép énekünk sze
rint Mária fölvitetett magas rnennyországba, angyali szép örvendetes
házba ... Mindig örülnek az édesanyák, amikor meglátogatják távolban
lakó gyermekeiket. Minden idő és minden távol szívükbe szúró tövis,
ha elválaszt szeretteinktől. Valahogy így lehetett Mária is Jézus menny
bemenetele után. Az evangélium beszámolója szerint Jézus a keresztfán
szeretett apostolára, Szent Jánosra bízta édesanyját. Csöndesen múltak
az évek és Mária szívében egyre nőtt a vágy szent Fia után. Gondolat
ban újra meg újra átélte azokat a boldog éveket, amelyeket Jézus köze
lében tölthetett. Szíve megtelt örömmel valahányszor visszagondolt a
betlehemi éjszakára. az angyali énekre, a pásztorok és bölcsek hódola
tára. Mindig öröm egy jó anya számára a gyermeke felé áradó szeretet.
Azután mily szépek voltak azok a názáreti évek I Amíg ő főzött, taka
rított vagy mosott, Jézus dolgozott az ácsműhelyben. Hallotta minden
kalapácsütését és a fűrész muzsikáját, Szebb volt ez számára minden
klasszikus zenénél. Felejthetetlen szépek voltak a nyári esték, amikor
együtt nézték a ragyogó csillagokat. Földre szállt a menny, amikor
imára nyíltak a Fiú ajkai. Mikor pedig nyugovóra tértek, sokáig nem
jött álom a szemére; hallgatta fia egyenletes lélegzését és csókot le
helt homlokára. így teltek múltak az évek és elérkezett a búcsúzás órá
ja. Jézus elindult, hogy meghirdesse az Isten országának örömhírét,
Isten üzenetét az embereknek. Igaz, hogy Mária nem követhette minden
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útján, de anyai szíve előtte ment követnek. Jöttek a hírek csodatettei
ről és ezek közül az elsőt éppen az ő közbenjárására cselekedte. Boldo
gan nézte a köréje sereglő tanítványokat, a lelkesedő tömeget. Megis
merte ellenségeit is, akiknek gyilkos szava, gyűlölete tövist szúrt anyai
szívébe. Fiával együtt lépett a fájdalmak útjára, amelyen nem volt
megállás. Szörnyű visszagondolni nagypéntekre, a keresztútra, a ke
resztre. Már nem is érti, hogyan tudta a tengernyi szenvedést elviselni.
Aztán elérkezett húsvét hajnala, a boldog találkozás megdicsőült fiá
val. Sajnos, a viszontlátás nem tartott sokáig. Jézusnak vissza kellett
térnie az Atyához ... Amikor Mária gondolatai idáig értek, akkor mint
az erős csattanásra szétrebbenő galambok, benne is szárnyra keltek a
hazahívó vágyak. Hite és szeretete egyre nőtt, míg fel nem hangzott
az Úr hívó szava: "Jöjj barátnőm, kedvesem, szépem ... A tél elmúlt
és vége a zivataros időknek ..." Mária boldogan fogadta a hívó szót
és mint mindig, most is igennel válaszolt.

Hittudósaink vitatkoznak arról, hogy vajon meghalt-e Mária? Egye
sek arra hivatkoznak, hogya halál a bűn büntetése. Mivel Mária szep
lőtelenül fogantatott és soha nem vétkezett, tehát nem kellett meghalnia.
Mások viszont ezt mondják: Jézus is meghalt, Máriának is követnie
kellett ebben szent Fiát. Ez azonban másodrangú kérdés. A lényeg az,
hogy hitünk tanítása szerint Mária teste nem lett a romlás martaléka.
Az a test, amely Isten fiát, a második isteni személyt hordozta szíve
alatt, az a kéz, amely Jézust ölelte magához, az a szív, amelyet Jézusé
hoz hasonlóan átjárt az üdvözítő szenvedés tőre, nem lett a halál zsák
mánya. Mária megosztotta Jézussal a szenvedést, elfogadta a megaláz
tatást, most osztozott Fia győzelmében és dicsőségében. Mikor tehát
Mária szívében kivirágzott a mennyei honvágy rózsafája, Jézus lenézett
a földre és Mária esetében nem akart rózsahullást látni. Lehajolt, le
szakította és fölvitte az isteni dicsőségbe. Egy tiszta ember belépett az
ötök hazába. Egy dolgos anyai kéz átölelhette gyermekét. Egy tiszta
ajak megcsókolhatta a Fölfoghatatlant. Egy tiszta szempár belenézhetett
a Szentháromság arcába. O micsoda találkozás lehetett ez! Isten és a
teremtmény boldog ölelkezése. Fölujjongott az ég, de a legszebben Má
ria énekelt: Magasztalja lelkem az Urat és örvendjen szívem megváltó
Istenemben ...

Mai ünnepünk azonban nemcsak visszaemlékezés a múltra, hanem
szembenézés a jelennel is. Köztudomású, hogy századunkat a hitetlen
ség, az istentagadás századának nevezik. Lemosolyogják mai ünnepün
ket és Mária mennybevételét csacska mesének, oktalanságnak minősítik.
Ennek a vádnak keresztjét mi keresztények kezdet óta a váll unkon hor
dozzuk. A jövőre vetjük tekintetünket és Mária megdicsőülésében,mint
egy tükörben a sajátunkat látjuk. Ami Máriával történt, az fog történni
velünk is. Mindebből nyilvánvaló: egyetlen világnézet sem értékeli oly



nagyra az emberi életet, az emberi testet, mint a keresztény világnézet.
Mi vagyunk tehát az igazi materialisták, akik az anyag megmaradásá
ban és megdicsőülésében bízunk. Ezért örvendünk ma Máriával és Vele
együtt imádkozzuk: hiszem a holtak föltámadását és az örök életet.

A BIZALOM HATALMA

Évközi 20. vasárnap
Mt 15,21-28

A kánaáni asszony történetét jobban megértjük, ha fölvet jük a kér
dést: ki jegyezte föl ezt az eseményt? Nem más, mint Szent Máté apos
tol, aki a zsidóságból megtért keresztényeknek írta evangéliumát. Akár
csak a kafarnaumi százados esetében, két dolgot akar hangsúlyozni. Az
egyik: a zsidó nép Isten választott népe és elsőnek ő kap meghívást az
Isten országába. A másik tanítás: a pogány asszony hite megszégyeníti
Izrael hitét és ezzel kiérdemli kérése teljesítését. Igy lesz az asszony
a hit példaképe, az Istenbe vetett bizalom hatalmának hirdetője.

A rendelkezésünkre álló adatok szerint az Úr Jézus nyilvános rnűkő
dése Palesztina területére korlátozódott. Ez a magatartása megfelelt
a választott nép elképzeléseinek és a nekik tett isteni ígéreteknek. A
Megváltó, az üdvösség Jákob nemzetségéből származik. Izrael népe
hosszú évszázadokon át igyekezett elkülönülni az őt környező népektől.
Igy védekezett a pogány vallási eszmék beszivárgásától, amelyek tiszta
egyistenhitét veszélyeztették. A hit és erkölcs védelme magyarázza az
ószövetségi nép elzárkózását, az úgynevezett gettószellem kialakulását.
Sajnos ehhez a helyes indítékú magatartáshoz később alantasabb érzel
mek is társultak. Ilyen volt például a pogány népek megvetése. Ez ter
mészetesen távol állott Jézus mindenkit magához hívó szeretetétől. Ha
mégsem lépte át a földi életében Palesztina határait, ennek okát nem a
más népek megvetésében kell keresnünk. Hűséges akart maradni a pró
fétai jövendölésekhez, amelyek szerint a Messiás Izrael házának eltévedt
juhaihoz küldetik. Azt akarta, hogy ez a kis ország legyen bölcsője an
nak a kereszténységnek, amelynek hazája az egész földkerekség. Jézus
tevékenysége az idő és tér szűk körére korlátozódott, de az eszme, a
kovász, a fény átjárja majd az egész világot. Egy kis országnak is lehet
nagy embere, aki szellemi, lelki nagyhatalommá teheti hazáját. Nem
a világ tesz rninket naggyá, hanem a világot a nagy emberek. Jézus nem
utazta be a világot, mert azt akarta, hogy hozzá menjen, hozzá zarándo
koljon a világ.

301



Ezt tette a kánaáni asszony, aki bizonyára hallott már egyet s mást
Jézus hatalmáról. Nem is a saját érdekében, hanem beteg leánya ügyé
ben folyamodik Jézushoz. Úgy látszik azonban, hogy hiába. Az evan
gélista szinte megbotránkozva jegyzi meg: Jézus szóra se méltatta az
asszonyt. Mintha csak megismétlődne a kánai menyegző jelenete, ami
kor Jézus saját édesanyját is visszautasítani látszik. Az asszony hite és
bizalma azonban nem roppan össze a visszautasítás terhe alatt. Pedig
az Úr nagyon keményen, szinte kegyetlenül nyilatkozik. Azzal indo
kolja magatartását, hogy ő Izrael házához küldetett és nem szabad a
gyerekek kenyerét a kutyáknak adni ... Jaj, szeretnénk fölkiáltani, ezt
nem kellett volna mondanod Uram! Nem csodálkoznánk, ha az anya
föl ugorna és sértett arccal elrohanna. Hogy lehet egy gyermekéért es
deklő anyát kutyához hasonlítani? Am az asszony nem tágít, mert talán
megértette: a kemény megjegyzés nem az ő lebecsülése volt, hanem a
zsidók figyelmeztetése. Íme, itt van egy asszony, aki annak a kenyérnek
morzsáiért esdekel, amelyet a zsidók közül oly sokan visszautasítanak.
Mily sokan megbotránkoztak és elpártoltak Jézustól a kenyérszaporítás
után I Nem. nem kellett nekik a fölkínált mennyei kenyér. Ez az asszony
pedig megalázkodik, morzsákért esdekel és még magasabbra lendül
bizalma. Jézus éppen ezt akarta. Kemény szavait nem megvetésnek.
hanem provokációnak szánta. Egyszer s mindenkorra meg akarta értetni
apostolaival: az ember egyetlen módon befolyásolhatja az Istent: hité
vel. bizalmával.

Napjainkban sokat beszélnek a hit válságáról. Azt is rnondják, hogy
a modern emberben elapadt a hit. Ez persze így nem igaz. Inkább csak
arról van szó, hogy az ember Isten helyett másfelé fordul hitével. Méltán
íria Teilhard atya: "A mai világ - már amennyire én ismerem - nem
gyökeresen hitetlen és nem vallástalan. Csakhogy természetes imádási
képessége jelenleg olyan Tárgy felé fordul - a Világegyetem felé 
amit ellentétben állónak vél a keresztény Istennel. A Világ-Isten homá
lyosítja el a kinyilatkoztatott Istent. Körülöttünk nem hivők és hitet
lenek között folyik a harc, hanem a kétfajta hivők között. Egy Föld
vallás alakul ki az Ég-vallás ellen ..." A kettő közül nem kétséges,
hogy melyik vallás az, amely valóban kiutat jelent az emberiség szá
mára. Jézus nem azért jött a födre, hogy kifejezze megvetését. Ellen
kezőleg, ő szerette és szereti a földen. Úgy szereti, hogy egyesíteni akarja
az éggel. Am ennek az egyesítésnek előfeltétele a hit. Ez mentette meg
a kánaáni asszony leányát és ez fog minket is megmenteni.

Lourdes-ban a bazilika mögötti meredek hegyoldalon érdekes szob
rot láthatnak a zarándokok. Egy asszony térdel a feszület előtt és világ
talan szemét Krisztusra emeli. A kereszt tövében ez a felirat olvasható:
Allította egy olasz vak asszony, aki Lourdes-ban megtalálta elveszett
hitét. A felirat megértéséül el kell mondanom, hogy az illető asszony



már évtizedek óta nem gyakorolta hitét. Az egyik napon a következő
ajánlatot tette Istennek. Ha valóban olyan csodahely az a Lourdes és ott
visszanyerem látásom, újra hinni fogok. Az asszony elment s ott érdekes
dolog történt. Szeme világát nem nyerte vissza, de a hitét igen, Az
emlékmű azt bizonyítja, hogy az asszony nagyra becsülte ezt az aján
dékot is.

Mindenkinek jólesik, ha bíznak, ha hisznek benne. Igaza van Mauriac
nak: "A mások belénk vetett hite jelöli ki utunkat." Isten is a hit útján
jön felénk. A beléje vetett hitünk szinte utat készít számára, hogy el
jöjjön hozzánk. Nagy hitünk láttán majd nekünk is ezt mondja: legyen
úgy, amint kívánod!

A SZENTHAROMSAG ALKOTMANYA

Szent István ünnepére

Az Úr 1001. esztendejében a fiatal magyar kereszténység nagy ün
nepre készült. Asztrik apát előtt kitárultak az örök város kapui. Nem
hiába utazott Rómába. Szent Péter utóda, Szilveszter pápa örömmel
hallgatta a magyar fejedelem apostoli munkájáról szóló beszámolót.
Elismerése jeléül királyi koronát és apostoli kettős keresztet küldött az
apostoli királynak. A követek sietnek haza kincseikkel, az ország öröm
lázban ég, koronázásra készül. Kemény tél tanyázik a Duna-Tisza
táján, hó takarja az utakat. Ennek ellenére az ország minden tájáról
érkeznek a követségek Fehérvárra, hogy szemtanúi legyenek az Arpád
ivadék koronázásának. Jönnek a lóra termett magyar urak, asszonyaikon
talán még ott csillognak a nyugati kalandozásokban rabolt ékszerek.
Megkezdődik a szertartás és a papok ajkán fölcsendülnek a latin nyelvű
énekek. A nép nem érti, de azért az ő szívükben is fölcsendül egy új
magyar szimfónia. Atérzi az egész ország: ez a nap nem csak a koro
názás ünnepe, hanem egy új útra lépő nemzet születésnapja. A királyra
néznek, Arpád ivadékára, amint fején aranyos koronával, díszes palást
ban népe hódolatát fogadja. Meghajolnak a kemény magyarok, de velük
együtt a király is. A királyok királyára, Krisztusra gondol, aki tövis
koronát viselt, keresztet hordott, hogy minket magyarokat is az evan
gélium szelíd igájába hajlítson ...

Nagy és jelentős ünnep volt ez a koronázás, hiszen a magyarság ettől
kezdve illeszkedett be az európai keresztény népek közösségébe. A ma
gyarság egy új élet kapujában állott és szembe kellett néznie történelmi
feladatával. István királya pápától kapott koronában nem díszt és



kitüntetést, hanem elsősorban feladatot látott. Legyen a magyar nép
drágagyöngye a keresztény népek koronájának l Küzdeni, harcolni kell,
hogy magyar földön is lombos fává növekedjék az evangélium rnustár
magja. István király jól tudta, hogy az Isten országának építése meg
követeli a szilárd államhatalmat. Ezért alkotmányt adott népének, ahogy
jómaga nevezte: A Szentháromság alkotmányát. Megőrizte ugyan az
értékes magyar hagyományokat, de az ország szegletkövévé az evangé
liumot tette. Ha azt akarjátok, hogy magyar élet virágozzék a Kárpátok
ölében. kapaszkodjatok a keresztbe és építsetek arra a sziklára, amelyen
nem vesznek erőt a pokol hatalmai. A második évezred küszöbén a
kereszténység zászlójával indult nemzetünk a nagy útra és ennek kő
szönhette, hogy nem sodorta el az idők zivatara.

Csaknem ezer esztendő múltán, István király mai ünnepén, fölvetődik
a kérdés: vajon nem avult-e el István király alkotmánya, törvényeit
nem sodorta-e el a társadalmi haladás forradalma? Mit válaszolunk
erre? Hát csak ezt és ennyit: amikor István király örökségéről beszé
lünk, különbséget kell tennünk annak mulandó és maradandó értékei
között. István király igazi öröksége nem a korona, a királyi államforma,
a nagybirtokos, hűbéri társadalmi rendszer. De igenis az övé az a hal
latlanul időszerű gondolat, hogya Duna völgyében minden fajú nép
békében éljen egymással. Abban a békében, amely nem a félelemből,
az elnyomásból, hanem egymás megbecsüléséből, szeretetéből születik.
Mikor a német császár hazánk függetlenségét fenyegette, István király
kardot fogott és elszántan védekezett. Ugyanakkor ő volt az, aki a békés
szándékú idegenek előtt megnyitotta az ország határait. István király
szerette katonáit, de a katonáinál jobban szerette Krisztus szegényeit.
Többet költött rájuk, mint a hadseregére. Bárcsak ma is így lenne a
világon! Keresztény király volt és ránk hagyományozta azt az örökké
modern gondolatot, hogy testvérek, egy Atyának gyermekei vagyunk.

István király alkotmányában legfőbb alapelvként szerepelt az a gon
dolat, hogy magyarság, hazafiság és kereszténység egybe ölelkezzenek.
Ahol ez a két szeretet szemben áll vagy szembe állítják egymással, ott
az állampolgári jogok csorbát szenvednek. Mint keresztény mondom:
magyar hazám szeretlek téged. Neked ajánlom munkás két kezem. Te
adod nekem a mindennapi kenyeret, de mint keresztény arra vágyom,
hogy belőle süssék Krisztus kenyerét is. Magyar hazám szeretlek téged,
de nem úgy, hogy az örök hazáról megfeledkezzem.

Ilyen gondolatok vezérelték István királyt országépítő munkájában.
A koronázás után 37 esztendővel ismét összegyűlt az ország népe Szé
kesfehérvárott. Most nyár volt, gyümö!csérlelő augusztus hava. Szóltak
a harangok, gyászba öltözött az ország, mert meghalt István király.
Ott feküdt fáradt teste a bazilika oltára előtt. A nép azt hitte, hogy
temetésre jött. Néhányan talán emlékeztek még a hajdani koronázásra.



Talán akadtak a gyászolók között olyanok is, akik megsejtették, hogy
valójában nem temetésre jöttek. Nem temetésre, hanem újabb koroná
zásra. Meghalt István király, letette földi koronáját, hogya Szenthá
romság színe előtt jelentkezzék az égi koronáért. Hiszen a jó harcot
megharcolta, a hitet megtartotta. Ott álltak a ravatal mellett az egyház
papjai, az öreg rnagyarok, az új keresztény nemzedék és hallgatták a
temetési énekek bús melódiáit. Am a "finom hallásúak" szinte hallani
vélték a Királyok Királyának szavait: Jól van derék és hű szolgám,
mivel a kicsiben hű voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe ...

KI NEKÜNK JÉZUS?

Évközi 21. vasárnap
Mt 16,13-20.

Napjainkban számos országban külön intézmények foglalkoznak az
úgynevezett közvéleménykutatással. Főleg jelentős politikai vagy gaz
dasági döntések előtt igyekeznek kipuhatolni a választópolgárok véle
ményét. Valójában nem új dolog ez. Nem ma született az a szállóige
scm, amely szerint a nép szava Isten szava. Persze ez nem mindig igaz!
Egy azonban bizonyos: mindig jó jel, ha a nép vezetői komolyan veszik
a tömegek véleményét. A közösség véleménye útját állja olyan döntések
nek, amelyeket róla hoznának, de nélküle.

A mai evangélium beszámolója szerint Jézus is ilyen közvélemény
kutatást végzett apostolai körében. Egy igen fontos kérdésben kérte
válaszukat : kinek tartják az emberek az Emberfiát? Az apostolok
Jézussal együtt sokfelé megfordultak és hallhatták az emberek vélemé
nyét. Jézus most azt akarta meghallani, hogy e különféle vélemények
milyen befolyást gyakorolnak tanítványaira. Érdekes megfigyelni, az
apostolok elhallgatják válaszaikban az ellenfelek: a farizeusok, az írás
tudók véleményét, akik ellenérzéssel kísérték Jézus működését. Az ő
szívükben már most érlelődtek azok a vádak, amelyeket majd nap
világra hoznak a szégyenletes Krisztus-perben. Lázító, a nép félreveze
tője, a császár ellensége, istenkáromló, a mózesi törvény megvetője, vala
hogy így vélekedtek az ellenfelek. Mondom, minderről az apostolok
nem tesznek említést, mert tudják, hogy az ellenség sohasem lehet tár
gyilagos. Inkább azok véleményét összegezik, akik tisztelettel fordulnak
Jézus egyénisége felé. Természetesen az ő állásfoglalásuk sem volt egy
értelmű. Ez tükröződik az apostolok válaszaiban. Van, aki Keresztelő

Jánosnak tartja Jézust, van aki Illésnek, van aki Jeremiásnak vagy
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valamelyik prófétának. Mindezt természetesen Jézus is tudja, de most
látni, hallani akarja: mennyiben tudnak tanítványai kiszabadulni az
emberi vélemények hálójából. Sajnos, az emberek jelentős része szél
kakasként alkalmazkodik a közvélemény, a divat széljárásához. Méltán
jegyzi meg valaki: "A közvélemény a modern kor aranyborjúja."
(Evelyn Waugh) Az önálló véleményalkotáshoz jó ítélőképesség és szi
lárd jellem szükséges. Ezt kívánja meg Jézus apostolaitól és ezért sze
gezi nekik a kérdést: hát ti kinek tartotok engem? Ti, akik a legköze
lebb álltok hozzám, hiszen velem laktok, esztek, isztok és közelről
megfigyelhetitek életemet. Hogy miként vélekednek rólam ellenségeim
vagy azok az emberek, akik csak futólag találkoznak velem, mindez
nem lényeges. Ti azonban mindig velem vagytok és így a legilletékeseb
bek a helyes válasz megadására. Az apostolok a kérdés elhangzása után
bizonyára összenéztek, majd egyetértő pillantással tekintenek Péterre.
Hiszen Jézus már eddig is őt szánta az apostolok fejének. Péter nem
késlekedik a válasszal. Határozottan kijelenti: Te vagy a Messiás, az
élő Isten fia! Talán maga is beleremeg ebbe a vallomásba, amely majd
fölcsendül Jézus ajkán is a Főtanács előtt. Vajon milyen alapon, milyen
bizonyítékok ösztönzésére tette Péter ezt a vallomását? Az egyik indíték
a tapasztalásból vette lendületét. Azok a jelek és csodák, amelyek Jézus
működését kísérték, mint például a kenyérszaporítás, a vízenjárás, a
vihar lecsillapítása, a betegek gyógyulása, a halottak föltámasztása,
Jézus burkolt nyilatkozatai messiási küldetéséről, mindmegannyi bizo
nyítékai Jézus emberfeletti személyiségének. Mindez azonban nem lett
volna elegendő e vallomás megszületéséhez. Valami másféle erő is
közreműködött e hitvallás létrejöttében. Ezt talán Péter maga sem tudja
és ezért Jézus mondja meg neki. "Boldog vagy Simon, János fia! Nem
a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem mennyei Atyám ..."
Mindebből nyilvánvaló, hogy Jézus követése, hit az ő istenségében,
végső soron a kegyelem műve, Isten különleges ajándéka. Az emberi
értelem és szívünk útjain is elindulhatunk Jézus felé, de találkozásunk
csak a kegyelem utcájában lehetséges.

Tévedés lenne azt gondolnunk, hogy ezt a kérdést Jézusunk csupán
apostolainak szánta. Az egyszer fölcsendült kérdés többé nem némul el.
Végigzeng a századok időrengetegén és választ kér mindnyájunktól.
Tőled is, tőlem is megkérdezi Jézus: kinek tartasz engem? Ki vagyok
én a te számodra? Vajon nem fölösleges ez a kérdés, miután kétezer év
óta annyit de annyit vitatkoztak róla? Elképzelhető, hogy valaki nem
tudna válaszolni erre a kérdésre, hogy kicsoda Jézus? Sajnos igen I Csak
el kellene jönnötök a plébániára, amikor a házasságra jelentkező jegye
seknek fölteszem a kérdést: hitünk szerint kicsoda Jézus Krisztus?
Alig-alig akad valaki, aki helyesen válaszoIna erre a kérdésre. Mind
ezek láttán be kell ismernünk, hogya mai ember elől két fátyol takarja
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el Jézust. Az egyik fátyol: a megdöbbentő tudatlanság, a másik az a
beképzelés, hogy jól ismerjük Jézust. (Guardini) Am, ha Péter apostollal
egy véleményen vagyunk és Jézusban az Isten fiára ismerünk, még ez
sem elegendő. Elsősorban nem az a fontos, hogy mit tudunk Jézusról,
hanem az, hogy mit jelent számunkra? Mennyiben szól bele életünk
boldogságába? Jézusba vetett hitünket magatartásunkkal kell és lehet
megbizonyítanunk.

Az Üdvözítő boldognak mondotta Pétert azért a vallomásért, amely
ben Öt az Isten Fiának nevezte. Ugyan mire vágyódik minden ember,
ha nem a boldogságra? De ez a boldogság csakis Jézus nyomában ta
lálható meg. A boldogság nem az emberi erőfeszítésekből születik csu
pán, hanem a megtalált Isten kegyelméből. Aki Jézust befogadja, a
boldogságot fogadja be. Ezeket a boldog embereket Jézusunk egyetlen
közösségben, az Egyházban akarja egyesíteni. Már csak azért is, mert
Isten nem magántulajdon és csak egy közösség lehet boldog birtokosa.
Ennek a szeretetközösségnek Péter apostol lesz a sziklaalapja. Nem
azért, mert ő a legtehetségesebb vagy legszentebb, hanem, mert Jézus így
rendelkezett. Azt is megígéri, hogy az egyház erős lesz, a pokol sem
pusztíthatja el. Vajon honnan származik az egyház ereje? Talán a tudo
mány, a szervezettség, a diplomáciai ügyeskedés, a hibátlan vezetés teszi
erőssé az egyházat? Nem! Akkor micsoda? Egyszerűen az, hogy az egy
házban tovább él Jézus. Az egyház nem csupán emberi intézmény, ha
nem a hívek közösségében továbbélő Jézus Krisztus. A názáreti Acs
rnester fia és az Isten fia azonosak. (Bonhoeffer) Ez az egyház ereje,
ez az egyetlen garancia fönnmaradására. Nem Péter a kőszikla, hanem
a péteri hit és vallomás: Te vagy a Messiás, az élő Isten fia ...

A KERESZT BOTRANYA

Évközi 22. vasárnap
Mt 16,21-27

Sokan megbotránkoznak a világban tapasztalható rossz, a szívünkbe
szúró tövisek láttán. Sokan értetlenül állnak meg az élet utcájában, rni
dőn keresztek zuhannak vállukra. Elismerjük, hogy ezek a botránko
zások, kételkedések nem alaptalanok. Am egy dologban senki sem kétel
kedik. Nem, senki sem kételkedhet abban, hogya jelenlegi világrendben
szerétetünk igazi arcát a szenvedés, az áldozat vérével lehet megfes
tenünk. Ezt így foglalja össze János evangélista: "Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, rnint aki életét adja barátaiért." Ján. 13,13.
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Mindezt azonban ném é-tette Szent Péter apostol, aki nagyon is
emberi módon gondolkozott a szenvedésről. Megbotránkozott Jézus ki
jelentésén. amellyel megjövendölte szenvedését, halálát és föltámadását.
Az a Péter, aki Jézust az Isten fiának vallotta, nem tudta elképzelni,
hogy II csodatevő Mester kapcsolatba kerüljön a szenvedéssel és a ha
lállal. Ha valaki, hát éppen ő az, aki átlépheti a szenvedés és a halál
sötét szakadékát. így képzelte Péter, de nem így akarta Isten. jézus a
bűn kivételével rnindenben hasonló lett hozzánk. Ezért akarta megízlelni
a szenvedés kelyhét, a keresztfa halálos ölelését. Mert a földön semmi
vel sem bizonyíthatjuk meg szerétetünket úgy, mint a drága élet föláldo
zásával. Mi emberek persze Péterhez hasonlóan másként vélekedünk.
Azt várnánk jézustól, hogy minden követőjét gazdaggá tegye. Megaján
dékozza valami terülj-terülj asztalkámmal. Azt várnánk jézustól, hogy
megvédjen ellenségeinktől, a természeti csapásoktól, betegségtől és ha
láltól. Ez lenne méltó bizonyítása irántunk táplált szeretetének. Mindezt
könnyűszerrel megtehette volna. De ezzel inkább csak hatalmát mutatta
volna meg és nem szeretetét. Péter apostol akkor még mindezt nem ért
hétte, amint nehéz nekünk is megértenünk. joggal írja Pál apostol: "Mi
a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan botrány, a
pogányoknak oktalanság, de a meghívottaknak Isten ereje és Isten böl
csessége." Kor. I. 1,23.

Érdekes megfigyelnünk, hogy jézus rnilyen keményen korholja Pé
tert, amiért tiltakozik jövendölése ellen. Ezt a kemény kifejezést hasz
nálja: "Takarodj előlem sátán!" Ú gy gondolom Pétert is megrendítette
ez a nem éppen megtisztelő megszólítás. Hiszen ő csak jót akart. Am
jézusunk is tudta mit beszél. Ahol valaki szembeszáll Isten akaratával,
ott mindig sátáni erők lépnek a színre. Péter még fel sem ocsúdott a
korholás csapásából, mikor Jézus újabb kemény mondatot fűz előbbi
jövendöléséhez : Ezt mondja: "Aki utánam akar jönni, vegye fel kereszt
jét!" A kereszt, a szenvedés tehát nemcsak jézus útitársa, hanem osz
tályrésze minden igaz követőjének. "Krisztus ugyanis nem azért szenve
dett, hogy nekünk -ne kelljen szenvednünk, hanem, hogya szenvedés
által reá hasonlítsunk." (MacDonald)

Nyilvánvaló, hogy akiből hiányzik a hit, a Szentlélek világossága,
az oktalanságnak minősíti ezt az életprogramot. Sokszor jómagunk is
úgy tekintünk a szenvedésre, mint Cirenei Simon a keresztre. Először
vonakodott segíteni jézusnak és keresztjét vállára venni. Vajon miért?
Mert először csak a keresztet látta. Mikor azonban fölismerte jézusban
.a szerétetből szenvedő ártatlant, egyszerre megváltozott magatartása.
A kereszt csak akkor lesz elviselhető, átölelhető, ha jézust is meglátjuk
rajta. jézus tehát nem a keresztet ajánlja tanítványainak, hanem vele
együtt követését is. A kereszt csak jézussal együtt lesz "édes teher",
csak a szeretet teheti "könnyű igává". Az igazi keresztény így fogadja



és hordozza a kereszteket és nem keseredik el, hogy "szép arcodat a
bánat megszerette és hitvestársad lett a szenvedés." (Shakespeare)

Egy indiai legendában olvasom, hogy valakit megtámadott egy ve
szedelmes kígyó. Emberünk védekezni próbált, de a kígyó erősebbnek
bizonyult. Menekülni igyekezett, a kígyó utána kúszott. Így folytatódott
a küzdelem. Az egyik nap meglátja ezt egy bölcs ember. Kár menekül
nöd, tanácsolja neki, felesleges harcolnod. Feküdj le a kígyó mellé és
engedd, hogy rád csavarodjon. Meglátod, egészen egymáshoz illetek es
barátok lesztek. Emberünk megfogadta a tanácsot és nem bánta meg ...
Valahogy így vagyunk, így kell viselkednünk a szenvedéssel, a kereszttel
is ... Aki átadja magát jézusnak, annak vállalnia kell a keresztet is.
Akkor majd megértjük, hogy "Isten vigyáz ugyan ránk, de ez nem je
lenti azt, hogy megmenekülünk a fájdalomtól és minden szerencsétlen
ségtől. Sokkal inkább arról van szó, hogy mindez életünk tulajdonkép
peni értelmét alkotja." O. Bomer) A szenvedés tehát a hit szernszögéből
a szerétet tükrében rnutatja meg igazi értelmét. Isten minden nagy rnűve
a keresztre van építve. A keresztre, az általa megnyilvánuló szeretetre,
Minden egyes keresztény és az egyház életében azok a művek a mara
dandók, amelyek a keresztre, az átölelt, az elfogadott keresztre épülnek.

Íme, így nyílik ki Krisztus keresztjén a szenvedés véres virága. Titok
a bimbó, amíg ki nem nyílik. Titok a gyermek, amíg meg nem születik.
Titok a gyümölcs íze,amíg meg nem kóstoljuk. Titok volt a szenvedés
is, amíg a keresztfán ki nem nyíltak jézus véres sebei, hogy az áldozat
illatát árasszák a világba. A kereszt nemcsak a szenvedés fája, hanem
a szereteté is. Exupéry kis hercege mondja: "A sivatag is szép, ahol for
rás, fakad ..." Az emberi élet, a szenvedés sivataga is megszépül, ahol
a szerétet forrása fakad. Ilyen forrássá kell lennünk, ez jézusunk aka
rata és üdvösségünk záloga.

AZ ÚR SZOLGALOJA

Mária születésnapja

Mikor megszületik valaki, nem részesül mindig szívélyes fogadtatás
ban. Sokszor hívatlan vendéget látnak benne és kényszeredett örömmel
üdvözlik. Sok ember azért marad lelkileg kiegyensúlyozatlan, azért nem
találja helyét a világban, mert gyermekkorában nem kapta meg azt a
szeretetet, amely otthonává varázsolja a földet. Méltán jegyzi meg va
laki: "Korunk kétszínűsége és cinizmusa annak a nemzedéknek jellem
zője, amely már a bölcsőben megérezte, hogy szülei nem kívánták ..."
(Th. Merton)



Nem tudjuk pontosan megmondani, hogy kik voltak a Szűzanya
szülei, de azt joggal föltételezzük, hogy mint vallásos izraeliták örültek
kislányuk születésének. Örültek, jóllehet nem sejtették a reá váró kitün
tetést. Mi már tudjuk, hogy Isten őt szemelte ki arra, hogy testbe öltöz
tesse Egyszülöttét. Ezért örvendezünk Mária születésnapján, mert mi
benne látjuk a könyörülő Isten üdvözítő, boldogító szeretetének föllob
banását, Midőn Isten megteremtette a világot, a teremtmények sokasá
gával és különbözőségével is kifejezte gazdagságát. Ezt a törekvését
azonban nemcsak a természet, hanem a kegyelem rendjében is érvényesí
tette. Itt is igen különbözők Isten adományai. Vannak kiváltságos, kivá
lasztott személyek, akik többet kapnak Teremtőjüktől és ezért többel
is tartoznak neki. Gondoljunk csak az ószövetség pátriárkáira és a pró
fétákra I Nagy kegyelmekkel járó nagy feladatokat kaptak az apostolok
is, Isten földi országának, az egyháznak szolgálatában. Szent hitünk
szerint a legtöbb kegyelmet igénylő hivatás Jézus édesanyjának, Máriá
nak jutott osztályrészül. Ha Krisztus emberségét a teremtés csúcsának
nevezzük, akkor azt kell mondanunk, hogy ehhez a csúcshoz Mária
állott a legközelebb.
Midőn kicsinyek voltunk, gyakran kértük édesanyánkat, hogy mesél

jen nekünk. Különösen örültünk annak, ha saját gyermekkoráról beszélt.
Minden embert érdekel a múlt, az a vidéke az időnek, ahonnan elindult
életünk patakja. Ha Mária múltját, őseit kutatj uk, ezzel a két szóval
foglalhat juk össze származását: Sion leánya. Vajon mit jelent ez a kife
jezés? Köztudomású, hogy az ószövetségben így nevezték Izrael egész
népét. Sion leánya, aki a Sínai szövetség óta kegyelmi házasságban élt
Istennel. Az ő házassági ígéretei közé tartozott az is, hogy belőle szár
mazik majd a Megváltó. Igaz, hogya zsidó nép többször megszegte szö
vetségi hűségét, de Isten nem változtatta meg ígéreteit. Máriát azért
nevezhetjük Sion leányának, mert mindig hűséges maradt és közvetlenül
közreműködött a Messiás eljövetelében.

A hálás gyermekek mindig szívesen emlegetik édesanyjuk erényeit.
A loretói litániában mi is számtalan jelzővel próbálj uk kifejezni Mária
lelki gazdagságát. Vajon a sokféle megszólítás közül melyik tetszik leg
jobban a Szűzanyának? Bizonyára az, ahogy Gábor angyal előtt nevezte
önmagát. Nem királynőnek, nem Isten anyjának, hanem az Úr szolgáló
jának. A nagyokosságú Szűz megsejthette, hogy minél értéktelenebb
anyaggal dolgozik egy művész, annál inkább érvényesül alkotó tehet
sége. A Szűzanyát alázata, kicsisége alkalmassá tette, hogy Isten meg
mutassa rajta emberformáló rnűvészetét. Az emberi tehetség vagy gaz
dagság sokszor hasonlít egy fátyolhoz, amelyeltakarhatja Isten nagy
ságát. Mária egyszerűsége, szegénysége azonban kiváló "nyersanyag"
volt Isten kezében hatalma és szeretete megnyilvánulására.
Midőn Mária születésnapját ünnepeljük, emlékezzünk meg arról a ki-
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váltságról, hogy anyasága mellett· szüzességét is megőrizhette. Ezért
szólít juk őt egy ellentmondásnak látszó kifejezéssel: Szűzanyának. Vajon
mire akart ezzel figyelmeztetni Isten? Leértékelné a házasság szentségét?
A házasélet nem áll ellentétben a lelki tökéletességgel, az életszentség
gel. Mária szüzességének egészen más a jelentősége. A házasságban élő
ember hitvestársában és gyermekeiben, tehát közvetve szolgálja Istent.
A szüzesség azonban nagyszerű lehetőség a közvetlen Istenszolgálatra.
Szent Tamás, a középkor nagy teológusa egy másik szempontot is meg
említ. Azt állítja, hogy Mária szüzességét megkívánta az Atyaisten
méltósága. Krisztus ugyanis, mint Isten, öröktől fogva született az Atyá
tól anya nélkül. Úgy illett tehát, hogy mint ember atya nélkül szüles
sék és senki se homályosítsa el Isten atyaságát. Az is valószínű, hogy
Mária szüzessége által meghirdette az örök élet házirendjét. Mikor egy
szera szadduceusok megkérdezték Jézustól, hogy az örök életben kihez
fog tartozni az az asszony, akinek a földön több férje volt, így válaszolt:
"Ott az emberek nem házasodnak, hanem úgy élnek, mint Isten angya
lai." Földi életünkben a halál teszi szükségessé az élet forrásául szolgáló
házaséletet. Mivel Isten országából kiszorul a halál, feleslegessé válik
az élet továbbadása.

Ilyen gondolatok jegyében köszöntsük ma Szűzanyánkat és kérjük
anyai pártfogását. Mikor kicsinyek voltunk, gyakran köszöntöttük édes
anyánkat egy-egy szép verssel. Tegyük ezt ma égi anyánkkal Máriával is.
Születésnapi köszöntésül hadd idézzem a nagy költő Máriáról írt örök
szép sorait :

Oh, Szűzanyánk, leánya ten Fiadnak,
teremtményeknél nagyobb és szerényebb,
ős célja az örök határozatnak:
természetünket a te -tiszta lényed
megnemesíté, úgy, hogya Teremtő
teremtménnyé lett Benned s szent erénye
méhedben felgyújtá a tisztelendő
szerelmet, melynek örök rnelegéből

a Béke e Virága volt kelendő.
Te Déli láng a Szeretet egébül
vagy itt nekünk: és lesz az embereknek
élő forrása, rnelytől reményünk épül.
Úrnő, minden kegyek Tőled erednek!
Aki nélküled vágyik szent malasztra
szárny nélkül vágyik szállni az eretnek!
S nemcsak könyörgő lel nálad vigaszra:
jóságod gyakran azt a szenvedőnek
kérés előtt megadja, nem halasztva.



Jóság és nagyság benned egybenőnek
és irgalmasság, s ami csak erénye
lehet teremtett lénynek, földi nőnek.

(Dante - Babits M. fordítása)

A TESTVÉRI FEDDÉS

Évközi 23. vasárnap
Mt 18,15-20

Kényes feladat, gyöngédséget és egyben bátorságot igényel másokat
hibáikra figyelmeztetni. Ezt az illetékesek háta mögött könnyen és szí
vesen megtesszük. Gyakori témája beszélgetéseinknek mások kritizálása
és megszólása. Olykor bizony a rágalmazás is. A mai evangélium vála
szolni akar arra a kérdésre, hogy mikor jogos a bírálat, a testvéri fi
gyelmeztetés. Csakis abban az esetben, ha őszinte, nem színlelt szeretet
ből fakad és egyetlen célja a másik megjobbítása. Ennek kell vezérlő
csillagként előttünk ragyognia.

Igen gyakori az olyan bírálat, amelynek célja nem az igazság meg
láttatása. hanem mások befeketítése, elmarasztalása. Ennek a gyakor
latnak mélyén az a szándék rejtőzik, hogya másik leszólásával magun
kat fölmagasztaljuk. A bírálat akkor ér valamit, ha az illető tudomására
hozzuk és nem távollétében hangoztatjuk. Az ENSZ egykori főtitkára
Dag Hammarskjöld megemlékezik naplójában egyik munkatársáról,
aki igen törekvő ember volt, de összeférhetetlen természetű. Ami pedig
az ilyen emberekre oly jellemző, a hibát nem magában, hanem mindig
másokban kereste. A helyzet végül annyira elmérgesedett, hogy a főtit
kár kénytelen volt közbelépni. Baráti beszélgetésre kérte az illetőt és
lépésről lépésre bizonyította be az illetőnek, hogya békétlenség okai
őbenne rejtőznek. A tények, az igazság fényében kénytelen volt elis
merni a testvéri figyelmeztetés jogosságát. Am a megbánás helyett így
védekezett: miért nem mondták ezt neki annyi éven keresztül? Miért
nem segítettek, hogy megváltoztassa magatartását? Senki sem dicsért
és senki sem hibáztatott. így aztán, jegyzi meg Hammarskjöld, mi let
tünk elmarasztalva ...

Az Úr Jézus nyíltan megmondja: szükség van bírálatra, olykor fed
désre is, de ennek a szeretet, a testvériség szellemében kell történnie.
Nem az utcán kell kikiabálnunk felebarátaink hibáit és nem a szornszéd
asszonyokkai megbeszélni. A bírálatnak akkor van helye, ha nem lejá
ratni, eláztatni akarjuk a másikat, hanem fölemelni, megjobbítani.
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Alapjában helytelen az elítélő, megvető álláspont, amellyel embertársun
kat nem kiemeljük, hanem inkább belelökjük hibái, gyarlóságai mocsa
rába, Soha, egy percre sem feledhetjük el, hogy mi egy irgalmas Istennek
vagyunk gyermekei. Annak a Jézusnak tanítványai, aki nem vetett követ
a házasságtörő asszonyra, a tékozló fiúra, a bűnös Magdolnára, a meg
vetett Zakeusra, a tagadó Péterre, hanem a megbocsátás mentőkötelét
dobta feléjük. A keresztény ember Jézussal együtt örvend a megtalált
drachmának, az elveszett báránynak, a tékozló fiúnak. Egyesül az ég
angyalaival abban az örömben, amelyet a megtérő bűnösök, a megtérő
emberek fakasztanak szívünkben. A keresztény szeretetnek, a testvéri
feddésnek ebben az irányban kell elindulnia.

Az is nyilvánvaló, hogyabírálatnál nagyon kell ügyelnünk annak
mikéntjére. Semmiképpen sem történhet rnegalázó, megszégyenítő mó
don. Az emberben élő önszeretet igyekszik mindig jó színben föltüntetni
magát. Szívesen hordunk álarcot és eltakarjuk belső arcunk szépség
hibáit. Nagyszerűen értünk ahhoz, hogy bizonyos kozmetikai eljárással
legalább a látszatot megőrizzük. Az egyik külföldi kirakatban láttam
hirdetni olyan arckrémet, amely legalább néhány órára eltünteti az arc
ráncait. Nos, semmiképpen sem egyeztethető össze a keresztény szcre
tettel, ha bírálatunkkal a nyilvánosság előtt szégyenítjük meg a vétke
seket. Ez csak végső esetben történhet így. Négyszemközt vagy ötszem
közt kell tükröt tartanunk feddésre méltó testvérünknek, hogy abban
fölismerje belső arcának hiányosságait és elfogadja a szeretetbe csoma
golt bírálat orvosságát. A kíméletlenség haragot, ellenszenvet szülhet
és az illetőt beletaszítja a helytelen magatartás szakadékába.

A mai evangélium tanítása nemcsak azokhoz szól, akik erre a test
véri feddésre vállalkoznak. Tanulhatnak belőle azok is, akikhez a test
véri feddés, figyelmeztetés érkezik. Mondanom se kell, hogy egyenesen
fejlődésképtelen minden ember, aki Madáchcsal vallaná : "Csak hódolat
illet meg és nem bírálat." Az okos és jogos kritikát visszautasítani be
képzeltség, fejlődésképtelenség jele. A bírálat előtt meg kell nyitn unk
szívünket és eszünket. Ki kell tárnunk büszkeségünk kapuit. Még akkor
sem szabad elzárkeznunk előle, ha nem éppen a fentebb vázolt gyön
gédséggel történik. Méltán jegyzi meg Szent Agoston is Vallomásaiban:
"Lám a hízelgő barátok rontanak, a nyelves ellenségek pedig rendszerint
javítanak rajtunk." Egy ember csak akkor kerülheti el a zsákutcát, ha
helyet, bejáratot biztosít önmagában a bírálat számára. Lehet, hogy a
kemény és komoly figyelmeztetés fájdalmasan érinti érzékenységünket.
Valójában azonban olyan mint az operáló kés, amely gyógyulásunkat
szolgálja. Nincs nagyobb jótétemény, mint másokat bűneik bilincsétől
megszabadítani és jobb, különb emberré tenni.

A plébánia ablakából láttam a következő esetet. Eső után az utcán
pocsolyákban állt a víz. Gyerekek jöttek haza az iskolából. A járdán



megpillantanak egy fehér sálat és fölveszik. Valaki biztos elvesztette,
ők majd holnap megkeresik gazdáját az iskolában. így gondolom. De
nem ez történik. A sálat megtaláló kisfiú, másodikos lehet, odalép a
pocsolyához és beledobja a sálat. Majd a lábával, társával együtt, bele
tapossa. Meghökkentett a dolog. Mindjárt arra gondoltam: mennyi ösz
tönös rossz hajlam van bennünk, hogy rombolj unk, tönkretegyünk, be
szennyezzünk dolgokat. Nyilvánvaló, a kereszténynek nem ez a feladata.
Ki kell emelnünk az embereket a bűn sarából ! Bírálatunkkal, testvéri
feddéssel meg kell szabadítanunk bűneitől és elő kell készítenünk, rá
kell vezetnünk a hazatérés útjára.

A GONOSZ SZOLGA

Évközi 24. vasárnap
Mt 18,21-35

Minden emberben egy szent és egy gonosztevő lakik ... Ezt a mon
datot olvastam valahol és fájdalmas igazságáról tapasztalataink tanús
kodnak. Az ember két irányban növekedhet: fölfelé, a jóság, a tökéle
tesség, a több lelkiség magasságába és lefelé: a gyűlölet, a szétesés pok
lába. A jóság és gonoszság viaskodása örök témája az emberi színjáték
nak. Az emberiség történelme tulajdonképpen ennek a küzdelemnek
története. Tőlünk is függ, hogya bennünk lakó két ember közül ki lesz
a győztes. Vannak emberek, akikből annyi jóság árad, hogy közelükben
minden szív kivirágzik. Ök az emberiség dicsősége. Ha idegen bolygóról
látogatók érkeznének, velük dicsekednénk, rájuk mutatnánk : íme az
ember! Sajnos azonban voltak és lesznek emberek, akikben nem a szent,
hanem a gonosztevő diadalmaskodik. A meggyilkolt milliók, koncent
rációs táborok, tömegsírok, gázkamrák áldozatai őket ültetik a vádlot
tak padjára.

Az evangélium mai részlete ezt az igazságot kongatja szívünkbe. Egy
királyról hallunk, akinek szolgája tízezer talentummal tartozik. Ki tud
ja, talán könnyelmű, pazarló életmóddal duzzasztja ilyen nagyra adós
ságát. Ura felszólítja, hogy fizessen. Mivel nincsen pénze, könyörgésre
fogja a dolgot. Úgy gondolja és helyesen, hogy az igazság ítélőszéke
után van még egy hely, ahová fellebbezni lehet. Ez az irgalom. így cse
lekedett az eladósodott szolga és nem eredmény nélkül. A király meg
szánta és elengedte adósságát. Ebben a magatartásban azt az Istent
utánozta, akinek örök tulajdonsága az irgalom és a könyörület. Tulaj-



donképpen Ö a példabeszédben szereplő király, aki nagylelkűen elen
gedi bűneink adósságát.

Dante költeményében a költő találkozik a tisztítóhelyen szenvedő
Montefeltrói Buoconte lovaggal, aki mint ghibellin a pápa ellen har
colt. Campaldinónál súlyosan megsebesült és menekülés közben az Amo
völgyében meghalt. Utolsó sóhajával Máriához, az irgalmas anyához
fordul és közbenjárását kéri. Ezért a szívből fakadó imáért az angyalok
kimentik a sátán karmai közül és a tisztulás helyén készülhet Isten or
szágába. A sátán dúl-fúl dühében és nem győz méltatlankodni amiatt,
hogy egyetlen könnycsepp, egy bánatos ima elegendő ahhoz, hogya bű
nös lélek kiszabaduljon kezei közül. S történik mindez azért, mert a mi
Istenünk irgalmas Isten.

A király irgalmasságának elmondásával azonban nem ér véget a
példabeszéd. Az adósságtól megszabadult szolga vidáman lép ki ura
házából. Elsőnek egyik szolgatársával találkozik. Ez az ő adósa volt,
100 dénárral tartozott. Elenyésző összeg ahhoz képest, amit neki elen
gedtek. Mégis mi történik? Hiába ragyogott a gonosz szolgára az irgal
masság napja, az ő szívében nem tudott világosságot gyújtani. Követel
ni kezdi pénzét és fojtogatja társát. Valóban megrendítő jelenet. Egy
ember, aki az irgalomnak köszönheti szabadságát, börtönbe záratja tár
sát. Egy ember, akinek megirgalmaztak, nem tud és nem akar irgal
mazni. Ez a történet azért is szomorú, mert nem tegnapi, hanem nagyon
is mai történet. Szívünk nagy ismerője Jézusunk nem ok nélkül szőtte
bele mindennapos imádságunkba ezt a kérést; illetve ígéretet: bocsásd
meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétke
zőknek. Mily sokszor elimádkozzuk ezt jómagunk is, de még gyakrab
ban rácáfolunk magatartásunkkal ! Pedig a keresztény embernek saját
ságos ismertetőjele, hogy tud megbocsátani, irgalmasságot gyakorolni.
Az irgalom a legnagyobb tett, amit az ember elkövethet. Az ember
igazi dicsősége nem az, hogy öklöző kézzel a jussát követeli. Az emberi
ség díszei nem a végrehajták, a könnyelműen vagy hamisan ítélkező
bírák, hanem az irgalom gyakorlói.

A második világháború után gyakran emlegették Európában Pater
Warenfried nevét. Egyszerűen csak "szalonnás pap"-nak nevezték.
Ugyan miért? 194~-ben egy holland kolostorban érte meg a háború vé
gét. Az újságok izzó gyűlölettel írtak a legyőzött Németországról. A2
emberek szíve, nem ok nélkül, tele volt haraggal. Krisztus papja azon
ban azt is tudta, hogya gyűlölet tüze nem ment meg senkit és mindenki
előtt meg kell nyitni a megtérés. az irgalom kapuit. Volt egy saját vé
leménye is, amely szerint az emberek sokkal jobbak, mint gondoljuk.
Ebből a meggyőződésből kiindulva járta a falvakat, városokat, meg
bocsátást és segítséget kért az éhező német népnek. Kérése nem maradt
visszhang nélkül. Lassan megindultak a szalonnás csomagok éppen



azokból az országokból, amelyeket a németek kegyetlenülletiportak.
Irgalmassága hadjárata átlépte az országok határait és sok keresztényt
magával ragadott. Azokban a gyűlölködő időkben ezzel a magatartásá
val többet tett Európa megbékéléséért. mint a sok békekonferencia.
S történt mindez azért, mert valójában az emberek jobbak, mint ami
lyennek gondoljuk őket.

Azt olvassuk a bibliában, hogy Isten a saját hasonlatosságára terem
tette az embert. Mivel pedig Isten örök tulajdonsága az irgalom, ebben
is hasonlítanunk kell hozzá. Sokkal, nagyon sokkal tartozunk Neki.
Jaj nekünk, ha nem törlesztjük adósságainkat az emberek iránt gyako
rolt irgalmassággal. A keményszívűek büntetése ugyanaz lesz, mint az
irgalmatlan szolgáé: gonosz szolga, mondta a király, minden adóssá
god elengedtem, mivelhogy kértél engem. Nem kellett volna neked is
könyörülnöd szolgatársadon, amint én könyörültem rajtad?! És meg
haragudván ura, átadta őt a poroszlóknak, amíg meg nem fizeti min
den adósságát. Igy cselekszik majd mennyei Atyám is veletek, ha meg
nem bocsátotok, ki-ki az ő embertársának, szívetekből.

AMI TÖBB MINT AZ IGAZSAG

Évközi 25. vasárnap
Mt 20,1-16a

Ha a mai evangéliumban figyelmesen meghallgatjuk a méltatlanko
dó munkások szemrehányását, talán magunk is csatlakozunk tiltakozá
sukhoz. Valóban, ezeknek a reggel óta dolgozó szőlőmunkásoknak iga
zuk van. Igazságtalanság érte őket, midőn ugyanannyi bért kaptak,
mint akik csak délután álltak rnunkába. Hol itt a szociális igazság,
amely nélkül elképzelhetetlen az emberi társadalom élete? De íme mi
történik? A jószívű gazda arca elkomorul, szíven üti jóságának durva
megsértése. Elhatározásán azonban mitsem változtat. Tudja és meg
is mondja: ti elégedetlenkedő munkások hiába lázadoztok, nincsen,
nincsen igazatok! Vagy helyesebben szólva, csak igazatok van. Én
azonban olyasmit tettem, ami több mint az igazság!

Vajon mire gondol itt a szőlősgazda? Vajon mi az a többlet, amely
nek bőségéből a később jövő munkások is részesültek? Egyetlen szóval
válaszolok: irgalom. Valóban, a délben munkába állók egyenlő bére
a reggel óta dolgozókéval nem igazságos! Több ennél: irgalmas. A té
kozló fiúnak megbocsátó atya nem a jog és igazság alapján áll, midőn
szívére öleli hazatérő fiát. Több ennél, irgalmas. Igy mutat rá Jézus az



irgalmasság mindent felülmúló értékére. A mi Istenünk jól tudja, hogy
az emberek között mindig lesznek tékozló fiúk, bűnös Magdolnák és
későnjöttek. Ezért kell életünk boldogságához valami, ami több, mint
a puszta igazság. Ez a többlet; az irgalom, a szeretet. Jaj lenne az em
beriségnek, ha az igazság ítélőszéke elől nem menekülhetne az irgalom
karjaiba. Az igazság fontos, de könnyen kegyetlenné válhat. Vajon mi
lenne velünk, ha Isten kezébe esve csupán az igazság mérlegére dobná
haszontalan életünket? Vajon ki üdvözülne közülünk megbocsátás, ir
galom nélkül? Méltán jegyzi meg a neves költő Gertrud le Fort: "I~az
ság csak a pokolban van, az égben a kegyelem törvénye uralkodik, a
földön pedig a kereszt az osztályrészünk ..." Ezek szerint, aki elkár
hozik, Isten igazságos ítélete alapján kerül a pokolba. Aki azonban a
földi kereszthordozók közül elnyeri az üdvösséget, ezt elsősorban Isten
bánatunkkal kiesdekelt kegyelmének, irgalmának köszönheti... Köz
tudomású, hogy a régi görög és római világban nagy becsben állott a
jog és igazság szolgálata. Ennek ellenére, mikor Szent Pál apostol vé
gigjárja a római birodalmat, két szóval foglalja össze róla alkotott vé
leményét. Ezt írja: sine affectione, sine misericordia ... Nincs bennünk
érzés és irgalom.

Az irgalomnak ezt a nagyrabecsülését az ószövetség világában sem
igen tapasztaljuk. Jóllehet Isten az irgalom fényében mutatkozik meg
választott népe előtt, az irgalmasság gyakorlata alig-alig uralja a tár
sadalmi életet. A zsidóság gondolatvilágában' mély gyökerei voltak an
nak a közismert alapelvnek, amelyet így fogalmaztak meg: szemet sze
mért, fogat fogért. Csak Jézus hirdette meg teljes határozottsággal azt
az új. parancsot, amely a szeretet, az irgalom törvényét fölébe helyezte
az igazság törvényének. Egy neves történetíró (Huizinga) jegyzi meg,
hogy nincs igazi kultúra irgalmasság nélkül. Ha nem is rendelkeznek je
lentős művészi alkotással, akkor is magas rendű kultúra birtokosai azok,
akik az irgalom szellemében élnek... Dzsingisz kán, a történelem
egyik legnagyobb hódítója egyszer megkérdezte vezéreitől: mi a leg
szebb dolog a világon? A vezérek különféle válaszokat adtak. Dzsin
gisz kán azonban tagadóan rázta fejét. Végül elmondotta saját vélemé
nyét: megölni ellenségeinket, elvenni vagyonukat, elrabolni asszonyai
kat, gyermekeiket és hallgatni ezek nyöszörgését, ez a legszebb dolog
a világon. Ime, így szól a barbárság programja. De nem így Jézusé.
Az evangélium szerint boldogok az irgalmasok, csak ők boldogok, mert
majd nekik is irgalmaznak.

Mennyei Atyánk, - hiszen Ot jelenti a példabeszédben szereplő sző
lősgazda, - mindenkit hív szőlőjébe. Minden ember üdvösségét akarja,
mindenkit meg akar ajándékozni isteni életével. Téged is, engem is
meghívott erre a boldogságra. Van, aki már élete reggelén meghallja a
hívó szót és ifjúkorában az igazság és szerétet szolgálatába szegődik.



Sajnos, sokan vannak, akik nem követik a hívást és más munkaadóra
várnak, akik talán többet fizetnek. Ne menjetek tehát, várjatok! Ami
kor azonban eljön a dél és lefelé hanyatlik a nap, a tétlen munkások
ijedten néznek össze és rádöbbennek bűnös mulasztásukra. De íme mi
történik? Föltűnik a jóságos szőlősgazda és így szól hozzájuk: menjetek
ti is szőlőmbe! És ők boldogan sietnek, kétszeres buzgósággal dolgoz
nak. Nem, dehogyis számítanak ők teljes napi bérre. Beérik a felével
is. Este azonban újabb meglepetés éri őket. Egyenlő bért kapnak a reg
gel óta dolgozókkal. Szégyellik is magukat, hiszen érzik társaik irigy
tekintetét. Am a szőlősgazda védelmükre kel és ezt mondja a zúgoló
dó munkásoknak: nem követtem el igazságtalanságot, hiszen megkap
tátok a bért, amiben reggel megegyeztem veletek. Ne irigykedjetek te
hát a későnjöttekre ! Gondoljatok arra, hogy ti nem vergődtetek a rnun
kanélküliség gyötrelmében. Örüljetek, ha kezdet óta jó irányban halad
tatok, Isten közelében éltetek. Nem keveredtetek disznók közé és nem
hajtott az éhség a moslékos vedrekhez. Isten irgalma megmentett a té
vedések, a kételyek, a bizonytalanság sötétjéből. Ne irigykedjetek te
hát a megtérő bűnösökre, hanem inkább örvendezzetek együtt az ég
angyalaival.

Jézusunk nem csupán azért mondotta el ezt a példabeszédet, hogy
megismertesse velünk Isten irgalmas szeretetét. Mint Isten gyermekei
nek, nekünk is utánoznunk kell mennyei Atyánkat az irgalmas maga
tartásban. Valamennyien a szeretet, az irgalom gyermekei vagyunk.
Ezért szent kötelességünk, hogy irgalmas szeretettel forduljunk ember
társaink felé. így állhatunk majd be azok sorába, akik Krisztus ítélő
széke előtt, a földi élet végén, irgalmasságot, örök boldogságot nyer
nek.

ENGEDETLEN TESTVBREK

Évközi 26. vasárnap
Mt 21,28-32

El kell ismernünk, hogy szavaink és tetteink nincsenek mindig össz
hangban egymással. Könnyebb megismerni a jót, igazat és széper, mint
megvalósítani. Milyen gyakran és könnyelműen igent mondunk sza
vainkkal, de mennyivel több nemet az életünkkel! Erre a veszélyre hív
ja föl figyelmünket az engedetlen testvérekről szóló példabeszéd. Érde
mes tehát belenéznünk tükrébe és komoly önvizsgálatot tartanunk.

A példabeszéd tükrét Jézus elsősorban a választott nép elé tartotta
és minden oka megvolt erre. Hiszen Isten sokszor és sokféleképpen



megmutatta Izrael iránt táplált gyöngéd szeretetét. A Sínai szővetség
kötés alkalmával a választott nép is mindent megígért Istennek. Mivel
azonban esendő az ember, a szép ígéretek, a lelkes igenek a bűn, a bál
ványimádás, az erkölcstelenség mocsarában nemmé változtak. Hiába
csendült fel a próféták figyelmeztető szava. A formaságok medrébe
szorult, a gátakká tornyosuló törvények vallása nem tudott előbbre
jutni. A zsidóság görcsösen ragaszkodott a hagyományokhoz, sokszor
a nem éppen haladó hagyományokhoz is. Erre a ragaszkodásra szükség
volt. hiszen számos esetben létüket mentette meg a pusztulástól. A múlt
értékes hagyományai minden nép történelmében jó alap a jövőbe ívelő
élet számára. Csak akkor jelent akadályt, ha nem alapkőnek, hanem
zárókőnek tekintik. Vétenénk a történelmi igazság ellen, ha elhallgat
nánk, hogya zsidó nép életében a múlt mellett milyen nagy szerepet
játszott a jövendő. Talán az ókor egyetlen népe sem élt annyira a jö
vendőért, mint Izrael. A jövendő mélyéből várták a Messiást és orszá
gának eljövetelét. A baj csak ott kezdődött, hogy hamis elképzeléseket
szőttek erről a jövendőről. így történhetett meg, hogy midőn a jövő
jelenné érett, az igazi, a valódi Messiást elvétették az elképzelt Mes
siásért.

Tévedés lenne azonban azt gondolnunk, hogy az csak tegnap volt
így és azóta minden megváltozott. Egyes modern bölcselők, de már az
ókori történetíró is úgy vélekedett, hogy az Isten az emberi képzelet
szülötte. A vallás az emberi vágyak színes szőttese, de nélkülöz minden
szilárd alapot. Nos, ha a mi Istenünk valóban a mi agyunk terméke
lenne, akkor úgy szeretnénk, rnint saját gyermekünket. De nem így
van! Az emberek éppen azért lázadtak és lázadnak a kereszténység el
len, mert nem felel meg vágyaiknak és elképzeléseiknek. Azért rnon
danak nemet Krisztusnak és az evangéliumnak, mert ő egészen más és
belőlünk is másféle embert akar faragni. "Egyesek éppen azért utasít
ják el Jézust, mert félnek attól, hogy meg kell változtatni életüket. Jól
tudják, hogyha valóban elfogadnák azt a tényt, hogy Isten értünk em
berré lett, akkor más síkra, más hullámhosszra kellene életüket beállí
tani és ezt nem akarják megtenni. Sokan vannak olyanok is, akik azért
utasítják el Jézust, mert alapjában véve attól félnek, hogy valamilyen
világméretű csalás, szemfényvesztés áldozatai lesznek. Azt mondják:
ez túlszép ahhoz, hogy igaz legyen ... 0, Testvéreim, gondolkozzatok
csak néhány percig! Amikor Isten elhatározta, hogy szeret minket, ak
kor csak valami rendkívülit, szenzációs at tehetett. Mert hiszen hogyan
tudta volna Isten másképp teljességében bebizonyítani irántunk való
szeretetét, szűk kereteink. kicsinyes eszmevilágunk korlátainak áttörése
nélkül?" (jacques Loew)

Akadnak emberek, akik a békesség kedvéért, csakhogy nyugton hagy
ják őket, könnyen kimondják az igent. Mily sok igent mondunk jórna-



gunk is életünksorán ! Úgy gondoljuk, ez a legjobb üzlet. Mindent meg
ígérni és egyet se teljesíteni. Mikor például megkérdezzük a szülőket és
keresztszülőket: vállalják-e gyermekük vallásos nevelését? - ők igent
mondanak. Mikor később gyermekeink elsőáldozók vagy bérmálkozók
lesznek, ők is hűséget ígérnek Istennek. S mily hamar semmivé foszla
nak ezek az ígéretek! Ünnepélyesen cseng jegyeseink ajkán az esküvői
oltár előtt tett ígéret. Alig múlik el olykor néhány hónap és a feszület
re tett eskü, rnint valami értéktelen limlom a szentségtörés szemétdomb
jára kerül. Nem, nem véletlen tehát, hogy Jézusunk mai példabeszé
dében az engedetlennek látszó fiú nyer dicséretet. Mert igaz ugyan,
hogy nemet mondott szavával, de ezt a nemet tettével igenné változ
tatta. És ez mindig jobb, rnint az ellenkezője. Nem az megy be az Is
ten országába, aki igent mond, hanem aki megteszi Isten akaratát ...
Nem beszédből áll az Isten országa, hanem erőből ... Kereszténysé
günk akkor igazi, ha tettekben rnutatja meg életerejét. Az Istentől el
fordult világ csak akkor hisz nekünk, ha nem csapjuk be igent mondó,
de képmutató életünkkel. Erre figyelmeztette híveit XXIII. János pápa
is: "Ma az egyház óriási feladattal áll szemben: emberi és keresztény
jegyet kell nyomnia a modern civilizációra. Ezt a jegyet a civilizáció
maga keresi és szinte kéri további fejlődése, sőt fennmaradása érde
kében ..."

Sajnos hosszú időn keresztül a szívünk mélyén nemet mondtunk és
vonakodtunk az emberiség szőlőjébe menni. Behúzódtunk a présházba
és balga módon azt képzeltük. hogy az új idők új borát munka nélkül
is hordóinkba gyűjthetjük. Majd Isten minderről gondoskodik. Nos,
balgaságunk napvilágra került. Isten szőlőjébe küld minket és a mi
közreműködésünkkel akarja betakarítani a termést. Az O szőlője az
egész emberiség. Itt kell dolgoznunk, jó munkát végeznünk és életünk
igenével leszüretelni az Istenhit borát.

A GONOSZ SZÖLÖMUNKASOK

27. évközi vasárnap
Mt 21,33-43

Tagadhatatlan, hogy az Úr Jézus minden beszédében egy konkrét
hallgatósághoz fordult. Mindennapi életünkből kölcsönözte példáit és
hasonlatait. Ezt tapasztaljuk a gonosz szőlőrnunkásokról szóló történet
ben is. A sövénnyel bekerített szőlő valójában Izrael népét jelenti, aki
re Isten rábízta az igaz Isten eszméjét és az ehhez méltó erkölcsi ma-



gatartás törvénykönyvét. A nép hivatalos vezetőinek, a példabeszéd
ben szereplő bérlőknek az lett volna a feladatuk, hogy a templom őr
tornyából vigyázzák a gondjaikra bízott szőlőt. Sajnos, számos esetben
nem így történt. Az isteni törvényekkel bekerített szőlőbe beengedték
a pogány bálványokat, a pogány erkölcsöket. Mikor Isten elküldte kö
veteit, a prófétákat, hogy begyűjtsék a termést, a hálátlan bérlők egyi
ket megverték. másikat megölték. Mikor pedig Isten szent Fiát küldte
hozzájuk, azt sem kímélték. Keresztre szegezték az Élet Urát ...

Tévedés lenne azt gondolnunk, hogya példabeszéd a Messiást vissza
utasító zsidó népnek szól csupán. Hiszen a jézusi tan átlépte a válasz
tott nép sövényét és elindult az egész emberiség felé. Jöjjetek hozzám
mindnyájan! - ez Jézus programja. Sajnos azonban az evangelizáció
századai során és különösen az újkorban ez a meghívás igen sok eset
ben visszautasításra talált. Mindezek ellenére Jézus tervei szerint meg
alakult és ma is él az egyház, hogy mint Isten szőlője egy "új élet bo
rát" teremje. Ha ez mégsem így történik és gyenge a szüret Isten egy
házában, akkor ennek okát elsősorban magunkban kell keresnünk. Ha
ellenséges erők törnek be egyházi életünkbe, annak egyik oka, hogy
nem vigyáztuk kellő éberséggel a sövényeket. Sokszor az egyház, az
egyházközség is hasonlít egy elhanyagolt, rosszul gondozott szőlőhöz,
amelyet nemcsak az időjárás viszontagságai, hanem a gondozás hiá
nyosságai tesznek tönkre. Isten ma is elküldi fiát a szőlő bérlőihez.
Minden prédikációban az ő hangjának kellene fölcsendülnie. Minden
keresztényben őt kellene fölismernie a világnak. Mi is hibásak vagyunk,
ha Jézus nem tud testet ölteni bennünk. Nem ok nélkül idézte Suenens
bíboros egyik beszédében egy ateista vallomását: "én is meg fogok térni
a kereszténységhez, rnihelyt az arcokon fölismerem a felszabadultság örö
mét .. ." Ugyanerre figyelmeztet egy lelkipásztor, midőn ezeket írja:
"Templomaink kiürülnek, ahogyan ez már meg is történt nem egy vá
rosban s nem egy vidéken. Gyerekes dolog lenne csodát várni, mely
újra megtöltse a templomokat azáltal, hogy hirtelen visszaadja a hitet
az apránként elkereszténytelenedett embereknek. Nem következik be
más csoda mint a keresztények élő tanúságtétele .. ." (Henri Perrin)
Ha tehát el akarjuk kerülni a szőlőbérlők szomorú sorsát, át kell adni
magunkat Jézusnak. Ez a tanúságtétel a legmeggyőzőbb érv Jézus igaza,
az egyház létjogosultsága mellett. Igy, csakis így lehet megkívántatni
hitetlen testvéreinkkel az evangélium borát.

Az egyik plébánián lakik egy idős ember, aki naponta részt vesz a
szentmisén, sőt áldozik is. A községben mindenki ismeri történetét.
Évtizedekkel ezelőtt, ki tudja miért, gyűlölet lobbant szívében az egy
ház és papjai iránt. Neki is része volt abban, hogy a község plébánosa
börtönbe került. Mindez kitudódott az idők folyamán. A közelmúltban
ez az ember súlyosan megbetegedett. Bajában minden rokona cserben-
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hagyta. Betegsége és magányossága kétszeres csapás volt számára. Mind
ezt tudta a plébános és betegágyán fölkereste egykori ellenségét. Föl
ajánlotta, hogy magához veszi a plébániára és ápolni fogja. Az illető
nem akart hinni a fülének. Rossz tréfa az egész, gondolta. Holnap akkor
eljövünk magáért, ha úgy akarja, hangzott a plébános komoly döntése.
Ilyen szeretetnek ugyan ki állhatna ellen? A szeretet legyőzte szívében
a gyűlöletet, sőt győzelmet aratott hitetlensége felett is. Valamiképpen
ő is megsejtette: ahol ilyen szeretet terem, ott meg kell és meg lehet
találni az érlelő napot.

Igaz, napjainkban gyakran hangoztatják felületes gondoikozók : egy
kereszténység utáni korban élünk. Nincs szükség az egyház szőlőskert
jére, el kell tüntetni minden sövényt és őrtornyot. Közös, nagy gazda
ságokban kell megtermelnünk új életünk borát. Ezekben a követelé
sekben van némi igazság. Am az egyház sövénye Krisztusunk szándéka
szerint az egész földet körülöleli és nem az elválasztás, hanem az igazi
találkozás biztosítéka. Semmi olyasmitől nem kell elszakadnunk az
egyházban, ami igazi értéket képvisel. Az egyház nem válaszfalakat
akar építeni. hanem vonzó központ akar lenni. Ennek érdekében kell
megújulnia és tanításával éppúgy, mint szeretetével mindenki felé ki
tárulnia. Csak azok számára jelent "sövényt" vagy "őrtornyot", akik
nem akarnak kivetkőzni halálra ítélt tévedéseik bilincseiből. Csak az
emberségünket visszahúzó, igazi haladásunkat gátló csigaházunkat kell
ledobnunk az egyház sövénye előtt. Mert semmi tisztátalan nem léphet
be Isten országába. Jézus nem azért jött a földre, hogy valaha is le
mondjon róla. "A világot most megrázó egyetemes krízisben nincs
egyetlen ember sem, aki - akár hivő, akár hitetlen - ne kiáltana lelke
rnélyén a fény után, amely irányt s kiutat mutatna a föld szörnyű zűr
zavarából. Bizony lehet, hogya keresztény kor első éve óta az Emberi
ség még sohasem szakadt el ennyire a múlt formáitól, ennyire még nem
szorongott jövője miatt, - s nem volt ilyen hajlandó befogadni egy
Megváltát ..." (Teilhard)

Ennek az egyetemes vágyakozásnak kell megfelelnie a mai keresz
ténynek. Életünkkel, szeretetünkkel kell tanúságot tennünk Jézusról.
Föl kell ragyognia arcunkon a fölszabadultság örömének. Meg kell rnu
tatnunk a világnak, hogy Jézus az egyetlen kiút a zűrzavarból, a jelen
és jövő élet igéi Nála vannak.



MENJETEK AZ EGESZ VILÁGRA!

Missziós vasárnap

Egyházanyánk minden esztendőben egy vasárnapot a missziók gon
dolatának szentel. Emlékezteti híveit a hithirdetés fontosságára, Jézu
sunk parancsára: elmenvén az egész világra tanítsatok minden nemze
tet ... l A kereszténység nem más, mint a közösségben köztünk élő
Krisztus. így aztán érthető, ha lényegéhez tartozik a növekedés. A misz
sziós feladat arra kötelezi egyházunkat, hogy az evangélium tanítását
meggyökereztesse a Krisztus nélkül élő népek és olyan alapot vessen
neki, hogy idegen, külföldi segítség nélkül a saját lábán is megáll
hasson.

Egyházunk sohasem feledkezett meg "erről a krisztusi parancsról és
mindent elkövetett, roppant áldozatokat hozott teljesítése érdekében.
Az evangélium terjesztése nem emberi, nem hatalmi harc, hanem Krisz
tus szándékának valóraváltása. Nem érvényesülési küzdelem, mert az
egyház nem uralkodni akar, hanem szolgálni. Ez a küzdelem éppen
ezért nem erőszakkal, nem gyilkos fegyverekkel tör a győzelemre. A ta
nítás, a meggyőzés, a szeretet, az imádság igazi fegyverzete.

Azt talán fölösleges hangsúlyoznunk, hogy az Isten ügyéért folyta
tott küzdelem sem jár folytonos győzelmekkel. A hithirdetés történeté
ben is megfigyelhetünk föllendüléseket és hanyatlásokat. Sokan éppen
emiatt kétségbe vonják és feleslegesnek tartják az egyház missziós erő
feszítéseit. Mire való a sok emberáldozat, amely csaknem kétezer esz
tendő alatt olyan csekély eredményre vezetett? Az emberiségnek csak
kisebb hányada fogadta el Krisztus tanítását. Igen sokan közömbösen
vagyellenségesen viseltetnek vele szemben. Ezekhez azonban nem sza
bad csatlakoznunk. Jézusunk sem volt sikeres ember földi életében.
"Az Istennek nem siker a neve." Krisztus ügye is állandó életveszély
ben forog és nem egyszer a kudarcok keresztútját járja. Jóllehet Jézu
sunk minden embert hív, azt nem ígérte meg, hogy előbb-utóbb minden
ki tanítványa lesz. Sőt mi több, arra figyelmeztet, hogy Krisztus máso
dik eljövetelekor megfogyatkozik a hit és a szeretet az emberek szívé
ben. Sokan vannak a hivatalosak, kevesen a választottak. Az Úr nem
egyszer kisded nyájnak nevezte követői seregét és ezért nem kell két
ségbeesnünk amiatt, hogy kisebbséget alkotunk az emberiség család
jában.

Ha szemügyre vesszük a missziós tevékenység nehézségeit, a legna
gyobb problémát a hithirdetők számbeli megfogyatkozása jelenti. Nem
véletlen, hogy Isten ellenségei különféle eszközökkel a papok sorait
igyekeznek megritkítani. A hithirdetés ügyét sokszor megnehezíti vagy



egyenesen lehetetlenné teszi a háború. Komoly nehézséget jelentenek a
faji ellentétek és a túlságos nemzeti önérzet. Nem ok nélkül hívta fel a
szentatya a távolkeleti népek figyeimét egy megfontolandó igazságra.
Azok a missziós atyák és szerzetes nővérek, akik elhagyják szülőföld
jüket, családjukat, kényelmes életüket, ezt nem hatalomvágyból teszik,
nem is pénzért, hanem Krisztus és az emberek szeretetéből. A hithir
detők nem imperialista ügynökök, hanem Krisztus evangéliumának
megkiáltói. Azért vágnak neki az idegen földrésznek és áldozzák éle
tüket, mert szívükben cseng egy Szentlélekihlette gondolat: "A leg
szebb álom minden álom közül, a legsürgetőbb kötelesség minden kö
telesség között Krisztust elvinni a krisztustalan világnak .. ."

Erre a küzdelmes, áldozatos életre hívják ifjainkat elsősorban a hit
hirdetésre vállalkozó szerzetesrendek. Nem árulnak zsákbamacskát és
nyíltan meghirdetik: Fizetés nincs, kényelem nincs, szabadság nincs,
nyugdíj nincs! Helyette van: kemény munka, szegénység, kevés siker,
sok csalódás, betegség, esetleg vértanú halál... Magányos sírhat a
messzi idegenben. Jöjj hát közénk! Érthető, ha a hitetlen és élvezetvá
gyó ifjúság szívében nem talál visszhangra ez a meghívás.

Az aratás tehát nagy, de a munkás kevés. Komoly nehézséget jelent
a missziók munkájában az anyagiak hiánya. Egy hithirdető kiképzése is
igen nagy összeget igényel. A missziós atyáktól nemcsak igét, tanítást
kérnek az elmaradt, a szegénységben élő népek, hanem anyagi, testi
segítséget is. Ott bizony nem fizetnek egyházi adót és nem csilingel a
csengős persely. Az anyagiak hiánya mellett még nagyobb baj a jó pél
da hiánya. Hiába buzgólkodtak a lelkiatyák, ha a gyarmatosító euró
paiak, akik kereszténynek vallották magukat, magatartásukkal rácáfol
tak a keresztény tanokra. Macsuhitó japán császár például átvette vol
na a keresztény vallást a modernizálódó Japán számára, de előbb föl
derítőket küldött Európába. Ezek azzal tértek vissza, hogy ott sem job
bak az emberek. Szép, szép a keresztény tanítás. de úgy látszik nem
lehet megvalósítani.

A kereszténység lassú terjedését tehát nem magában az evangélium
ban, hanem az emberi gyarlóságban kell keresnünk. Talán igaza van
annak, aki szerint a kereszténység még gyermekkorát éli. Sok csalódá
son kell az emberiségnek átesnie, amíg megérik az evangélium befoga
dására. Sokat kell változniuk a keresztény népeknek, hogy őszinte lel
kiségük, szép életük vonzóerőt gyakoroljon másokra is. A kereszténység
jövője és ezzel a missziók jövője attól függ: tudunk-e, akarunk-e igazi,
kovásznak, sónak nevezhető keresztény életet élni?



JÖJJETEK A MENYEGZŰREI

Évközi 28. vasárnap
Mt 22,1-14

Jóllehet az Úr Jézus hallgatói véleménye szerint úgy beszélt, mint
még soha senki, azt azonban ő is kijelentette, hogy emberi szavakkal
nem lehet bemutatni a mennyek országát. Ezért folyamodott a hason
latok, példázatok eszközéhez, hogy ezek segítségével megsejtessen vala
mit az örök élet boldogságából. Ezt tette akkor is, midőn a földi élet
legvidámabb eseményéhez, a lakodalomhoz hasonlítja azt a közös bol
dogságot, amit Isten az őt szeretőknek készített. Ezen alakodalmon
Isten a vendéglátó Atya, Krisztus a vőlegény és véren szerzett népe a
menyasszony. Nem lesz hiány ételben és italban sem, mert Isten látása
és szeretete szolgál szellemi eledelül. Ez a lakodalom, királyi menyeg
z: bizonyos értelemben már itt a földön megkezdődik. Az egyházban ösz
szegyűjtött népét Jézusnak saját testével és vérével táplálja, midőn egy
asztalnál gyűjti össze minden szentmisében.

Mit gondoltok, mi történne, ha például Szent János apostollejönne
a földre és minden feltűnés nélkül megálIna templomunk ajtajában?
Bizonyára megcsodálná templomunkat és elismerően nézne reátok, akik
így szíveteken viselitek Isten házának ékességét. Örömmel hallgatná
szép imáinkat és énekünket. Csak akkor !epődne meg és értetlenül néz
ne körül, amikor a szentmisében áldozásra kerül a sor. Sehogysem érte
né,. hogy miért csak egyesek, miért oly kevesen indulnak el az Úr asz
talához. Hiszen az őskeresztények mindig egyek voltak a szentáldozás
ban, a kenyértörésben. Napjainkban sokan úgy cselekszenek, mint a
példabeszédben szereplő lakoma meghívott vendégei. Sorra kimentik
magukat és visszautasítják a szíves meghívást.

A földön járó Üdvözítő szívében már kezdet óta ott élt a vágy, hogy
valamiképpen velünk, közöttünk maradjon. Erre fokozatosan készítet
te elő apostolait. A kánai menyegzőn borrá változtatta a vizet. Kenye
ret szaporított, vízen jár, hogy ezzel is megbizonyítsa : fölötte áll a ter
mészet törvényeinek. Mindezzel azt a hitet akarja megalapozni apos
tolaiban és mindenköri követőiben, hogy hatalmában áll a természét
rendjétől eltérő módon velünk maradni. Mikor aztán elérkezett a nagy
nap, összehívta apostolait az utolsó vacsorára. Mindig szívesen evett
és ivott az emberekkel, de ma este különösképpen. Hiszen most való
sítja meg régi tervét. Mielőtt ellenségei kezébe adja magát, testét és
vérét híveinek ajándékozza. Meghitt, baráti hangulat uralkodik az utol
só vacsora termében. Az apostolok minden sötét jövendölést elfelejte-



nek. Hiszen velük az Úr és ők boldogan fürdenek boldogító jelenlété
ben. Jézus azonban látja a közelgő vihart és tudja, hogy ennek a békés
estének csendjében "a jaj, Uram, elveszünk" kétségbeesett kiáltása fog
beleharsogni. Szemei előtt elvonulnak szenvedésének állomásai. Júdás
aljas árulása, elfogatása az Olajfák kertjében, Péter tagadása, az ostoro
zás, a töviskorona és a kereszt. Mi lesz a kisded nyájjal, egyházával.
mindenkori hívei seregével? Nem, nem hagyhatja őket árván! Jézus
ezen a nagycsütörtök estén átélte az elválást sejtő szeretet összes kín
jait. Mert a szerétet nem akar tudni az elválásról. Mit tehetne, hogy
ezt elkerülje? Megvan I Kezébe veszi a kenyeret, megtöri, kiosztja apos
tolainak: vegyétek és egyétek, mert ez az én testem. Azután kezébe
vette a borral telt kelyhet, hálát adott és apostolainak nyújtva mondot
ta: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem. Az apostolok kicsit
értetlenül hallgatták Jézus szavait. Még nem értették igazi szándé
kát. Miért a kenyér és a bor, amikor valóságban közöttünk Jézus? Csak
távozása és a pünkösdi lélekáradás után értik meg annak jelentőségét,
hogy az Ige kenyérré lesz és miköztünk lakozik.

Ez a sajátságos megtestesülés, a kenyérbe alázódó isteni szeretet
azóta is tart és tartani fog a világ végéig. Jézus kenyerünk és italunk
lett és ez marad a világ végezetéig. Erre az áldott, erre a soha meg
nem unható eledelre esett szentséges választása. Megtehette volna,
hogy aranyban, ezüstben, drágakőben maradjon közöttünk. De nem.
Választása a kenyérre és a borra esett. Es mi úgy érezzük: Jézus jól
választott. Vajon tévedhetett volna az örök Bölcsesség? Aranya, ezüst
je, gyémántja nincs mindenkinek, de kenyere mindenkinek van, aki él
és élni akar. Mennyi minden benne van egy darabka kenyérben! A
napsugár aranya, a májusi esők drága cseppjei, a szellők susogása, a
szárat és gyökeret edző viharok ereje. A szántóvető ember reményke
dése, az aratók verejtéke, az anyaföld termékenysége, mindez benne
van egy darab kenyérbe. Malmok zakatolása, kemencék melege, édes
anyánk szeretete, rnidőn keresztet rajzol a kenyér hátára és megszegi
gyermekeinek, mindez és még oly sok minden benne van az asztalunkra
kerülő kenyérben. De mennyivel több van Jézus kenyerében ! Benne van
Jézus szent embersége, megdicsőlüt teste, aki meghalt és föltámadt ér
tünk. Benne van Jézus istensége, aki most is megalázkodik és a szegény
ség köntösébe öltözködik. Benne van ebben a rriennyei kenyérben Jézus
reménysége, hogy nem hiába virraszt közöttünk. Mily szomorú tehát, ha
jómagunk is úgy viselkedünk, mint a királyi lakoma meghívottai! Ké
nyelemszeretetből, bűneinkhez való ragaszkodásból, langyos, közömbös
lelkületünk miatt távol maradunk a szentáldozástól.

Jézusunk nyíltan megmondotta: ha nem eszitek az Emberfiának tes
tét, nem lesz élet tibennetek. Krisztus növekedni akar bennünk, nem

}26



akar törpe maradni. Ez azonban csak akkor történhet meg, ha elfogad
juk az Altala fölkínált táplálékot. Keresztények nem lehetünk a saját
erőnkből, csak Isten kegyelméből. Ennek pedig itt a forrása, az oltáron.
Jézus itt van és vár téged. Rajtad áll, hogy ne várjon hiába!

SZABAD-E ADOT FIZETNI?

Évközi 29. vasárnap
Mt 22,I~-2I

Vannak kérdések, amelyek azért gyúlnak ki értelmünkben, hogya
kutatás útján a teljesebb igazságra vezessenek. Jogos kérdések ezek, az
igazság felé tapogatozó emberi haladás hajtóerői. Vannak kérdések,
amelyek szívünk melegén születnek, hogya szeretet üzenetét vigyék
és hozzák lélektől lélekig. Bárcsak minél több lenne ebből az értékes
energiából, amelyben oly nagy hiány mutatkozik I Vannak sajnos olyan
kérdések is, amelyek rosszindulatból, gyűlöletből születnek. Olyan vá
laszt akarnak kierőszakolni, amelyek vermet ásnak a megkérdezettnek.
A farizeusok és írástudók kérdését: szabad-e adót fizetni a császárnak,
ilyen kérdésnek kell minősítenünk.

Minden nép számára megaiázó, ha elveszti függetlenségét és adófi
zetéssel kell ismételten elismernie szolgaságát. Különösen a kis népeket
fenyegeti ez a veszedelem. Természetesen amilyen megaiázó ez a leigá
zott népek számára, ugyanolyan megaiázó, sőt még szégyenletesebb az
elnyomók számára. Vajon milyen dicsőség lenne az, ha egy szuperhata
lom eltiporna egy kis népet? Pedig ezt tették a rómaiak is számos kis
néppel, így Izraellel is. Rómából irányították a tartományokat és a csá
szár helytartója fényes palotában lakott Jeruzsálemben. Nyilvánvaló,
hogy mindez vérig sértette Izrael népét, nemzeti és vallásos érzelmeit.
Sajnos azonban Róma katonai nagyhatalom és nem szállhattak szembe
vele. Amikor megtették. véres árat fizettek érte. A hamu alatt, a szí
vekben azonban izzott a gyűlölet az elnyomók iránt. Jézus ellenfelei
tehát ügyesen választották meg provokáló kérdésüket. Ha Jézus azt
mondja: ne fizessetek adót a császárnak, akkor nyert ügyük van. Igaz,
hogy nekik vallási szempontból vannak ellentéteik Jézussal, de jobb
lenne ezt politikai vonaira terelni. Hadd végezzék el a rómaiak a pisz
kos munkát, Ha viszont Jézus az adófizetés mellett tör lándzsát, akkor
a haza árulójának minősíthetik. Olyan szarvasokoskodásnak szánták
tehát kérdésüket, amelyből nem lehet kimenekülni. Csak azt felejtették
el, hogy nem emberi, hanem isteni bölcsességgel állnak szemben. Jézus
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kér egy adópénzt ellenfeleitől. Ránéz és megkérdezi: kinek a képe és
felirata látható a pénzen? A császáré, felelik. Akkor, hangzik a bölcs
válasz, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek pedig, ami
az Istené.

Az állam és egyház viszonya azóta is komoly problémája az emberi
ségnek és ezért is időszerű elgondolkoznunk Jézus válaszán. Ez a vá
lasz kétségkívül tisztázott egy fontos kérdést. Nevezetesen azt, hogy el
ismeri az állam létjogosultságát. A történelem jelenlegi szakaszában az
emberi együttélés nagy kérdéseit, gazdasági, társadalmi problémáit el
sősorban az államnak kell megoldania. Az ő feladata gondoskodni
polgárai anyagi jólétéről. Mindezt saját törvényei segítségével lehet és
kell biztosítania. Jézus elismeri tehát az állam törvényhozó hatalmát,
amennyiben az emberi jogokat igyekszik biztosítani. Az állam nem a
polgárok fölött álló valami, hanem a rendbe szervezett közösség együt
tese. Téves az az elképzelés, amit a francia Napkirály így fogalmazott
meg: Az állam én vagyok. Az állam helyes fogalmát így határozhatjuk
meg: az állam mi vagyunk.

Mindez kiviláglik Jézus tanításából. Kár, hogy Jézus bölcs válaszára
ellenfelei elnémultak és tovább nem kérdezősködtek. Pedig jó lett vol
na megtudnunk Jézus véleményét arra vonatkozóan, hogy tulajdonkép
pen mi jár a császárnak és mi az Istennek? Az első keresztények maga
tartásából, az ősegyház életéből ez a válasz is megszerkeszthető. A ró
mai birodalomban rohamosan terjed a kereszténység és szinte tömeg
mozgalommá terebélyesedik. Mindez állásfoglalásra készteti az állam
vezetőségét. Mivel ők a vallásban is a birodalom egységesítő eszközét
látták, kiadták a jelszót : egy állam - egy vallás. Igaz, hogya kényszerí
tő körülmények folytán ezt az elvet módosítani kellett. Az ókori népek
igen érzékenyek voltak vallásukra és Róma kénytelen volt belenyugod
ni a vallások pluralizmusába. A kereszténységet is befogadta volna, ha
a keresztények elismerik a többi vallás létjogosultságát. Ha Jézusukat
beteszik az istenek közös templomába, semmi baj nem történik. Az
evangélium hirdetői azonban olyan tisztult Isteneszmét hirdettek, amely
minden más vallások versengésében ő lett a győztes. Ezen túlmenően
szembeszállt az állami mindenhatósággal. Nyíltan hirdette: az ember
hitének, vallásos magatartásának, erkölcsi életének, lelkiismeretének
legfőbb mércéje nem az állam, hanem az isteni kinyilatkoztatás. Az ál
lam és az egyház házassága csak akkor lesz gyümölcsöző, ha ezekben a
fontos alapelvekben megegyezésre jutnak. Bonyolult világunkban vesze
delmes illúzió lenne az egy állam egy vallás elmélete. A vegyes világ
nézetűség korában az államnak olyan tetőt kell építenie, amely alatt
békésen megélhet egymással a hivő és nem hivő, és világnézetünk színe
sem lesz hátrányos megkülönböztetés forrása.

Azt is említettem, hogy az állam mi vagyunk. Ebből a megállapítás-



ból következik, hogy az állam annyit ér, amennyit polgárai. A keresz
tény ember ebben a tekintetben is példamutató magatartásra van köte
lezve. Lelkiismeretes munkával, a közösséget szerető és 'szolgáló lelkü
lettel kell közreműködnia az állam, a haza felvirágoztatásában. Ezért
ő sem kíván többet, mint más világnézetű polgártársai. Esetleg csak azt
és annyit, hogy minden nehézség nélkül megadhassa Istennek azt, ami
az Istené.

SZENTOLVASOT IMADKOZUNK

Rózsafüzér királynője

Amikor a művészek legkiválóbbjai, festők és szobrászok Szűz Má
riát ábrázolják, leggyakrabban, mint anyát állítja elénk, karjában az is
teni gyermekkel. Nem a férfi Krisztust állítja mellé, aki hatalmas volt
szóban és tettben, hanem a kicsi Jézust, a tehetetlen gyermeket. Hiszen
az ember életében a gyermekkor az, amikor legjobban rászorul az anyai
oltalomra. Vajon mit gondoltok, mire tanít minket ez a megható kép:
Mária a gyermekével? Mindenekelőtt arra, hogy amikor az Isten fia el
jött a földre, úgy megalázkodott, hogy tehetetlen, anyára szoruló gyer
mekké lett. Szinte eltüntette isteni hatalmát, hogyannál jobban meg
nyilvánuljon isteni szeretete. Megfontolandó igazság, hogy mennyei
Atyánk egy földi anya oltalmába helyezte egyetlen Fiát. Ezért érthető
és itt látunk a Mária-tisztelet rnélyére, hogyha Isten így cselekedett fiá
val, velünk az ő fogadott gyermekeivel sem tehet egyebet. Máriát édes
anyánkká rendelte, hogy oltalmazónk legyen a földön és közbenjárónk
a mennyben.

Ezt az isteni rendelkezést kezdet óta megértették a keresztények és a
Mária-tisztelet egyidős egyházunkkal. Ennek a szeretetnek kedves meg
nyilatkozása, hogy az esztendő két hónapját, a virágos májust és a her
vadást hozó októbert Máriának szenteljük. Mindkét hónapban csokor
ba kötjük virágainkat és amikor kifogyunk a virágokból, a szeretet lele
ményességével imádságból fonunk koszorút. Ezt a kedves imaformát
rózsafüzérnek nevezzük. Eredete visszanyúlik a keresztény középkorba.
Mint oly sokszor a történelem folyamán, a 12. században is számos tév
tan ütötte föl a fejét. Rossznak mondották az anyagot, megvetették a
testet, a házasságot, és a sátán művének nevezték az egyházat. Azt ál
lították, hogy a szégény nép elnyomója és a gazdagok barátja. Elkese
redett és szenvedélyes harc kezdődőtt. A tévtanítók rámutattak az egy
ház sebeire, bűneire, mulasztásaira. Sok tekintetben igazuk volt. Am
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a lelki bajokon nem lehet fegyverekkel segíteni. Megértette, fölismerte
ezt Szent Domonkos, aki így prédikált az egymással harcoló emberek
nek: Testvéreim, ne üssétek egymást agyba -Főbe, ne ontsátok egymás
vérét! Igaz, hogy van hiba az egyház papjaiban és híveiben, de van ben
netek is. Márpedig ezen háborúskodással nem segíthetünk. Hanem tud
játok mit? Imádkozzátok a szentolvasót. Amikor a Szűzanya megjelent
nekem, ezt az imát ajánlotta a viszálykodás megszüntetésére. Igy pré
dikált Szent Domonkos és nem eredmény nélkül.

A rózsafüzér egyszerű imádsága mindnyájunk előtt ismeretes. Azért
nevezzük rózsafüzérnek, mert az egybefűzött Üdvözlégyeket Máriát, a
"titkos értelmű rózsát" köszöntjük. Ez az imádság egyesíti magában
a szóbeli és az elmélkedő imádságot. Amíg ajkunk az Üdvözlégyeket
mondja, gondolataink méhecskéi megpihennek a Szűzanya és Jézus
életének egy-egyeseményén, hogy kiszívják belőle a hit és szeretet édes
mézét, Magyar nyelvünkön szentolvasónak nevezzük és nem véletlenül.
Hiszen imádkozása közben Mária szívére emeljük tekintetünket, hogy
belőle olvassuk ki a keresztény élet tudományát.

Amikor a Szűzanya megjelent Lourdes-ban a kis Bernadettnek, azt
mondotta: "Fogd a szentolvasót és nézz rám l" Ime, ebben rejlik a ró
zsafüzér ereje. Máriára, Jézus leghűségesebb követőj ére fordítja tekin
tetünket. Ez egészen természetes, hiszen az anya és gyermeke szorosan
összetartoznak. Valaki azt mondotta: a gyermekek mindig olyanok lesz
nek, mint az édesanyjuk. Bárcsak mi is egyre jobban hasonlítanánk égi
anyánkhoz Máriához! Ez meg is valósul, ha buzgón imádkozzuk a
szentolvasót. Igy lesz a rózsafüzér imádsága a hit iskolája, amelybe rnin
denki beiratkozhat. Ez az iskola nem nehéz, ezt az iskolát mindenki
könnyen elvégezheti. Vagy mit gondoltok? Hol tanultuk meg a legfon
tosabb dolgokat életünkben? Mikor és hol tanultunk meg beszélni, érez
ni, gondolkozni? Nemde édesanyánk ölében. És milyen édes, milyen
könnyű volt ez az iskola! Ugyanígy, aki jó keresztény akar lenni, annak
a boldogságos Szűz iskolájába kell beiratkoznia. Ott tanulhatjuk a ke
resztény élet nagyszerű tudományát.

Mária azonban nemcsak tanítani akar minket, hanem segíteni, szeret
ni és vigasztalni. Nem ok nélkül nevezzük őt a szomorúak vigasztaló
jának. Erre a vigaszra életünk során gyakran rászorulunk. Páter Lom
bardi így beszél erről egy háborús élményében. A front mögött történt,
egyelsősegélynyújtó rendelőben. Ide hozták be a sebesülteket és ha
szükséges volt, innen szállították a tábori kórházakba. Az egyik nap egy
fiatal alpesi vadászt fektettek a véres ágyra. Erős fiatalember, húszéves
lehetett. A gránát közvetlen közelében csapódott le és vagy negyven
sebet ejtett rajta. Az orvos munkához lát és szedegetni kezdi a szilánko
kat. A fiatal katona összeszorítja fogát és szótlanul tűri a fájdalmakat.
Az orvos azt gondolta, hogy nem érez fájdalmat és ezért olyan türelmes.



Belemarkol tehát a feltépett húsba, hogy kiemeljen egy nagyobb szilán
kot. Mindent föl kellett tépnie. A megkínzott testen végignyilall a fáj
dalom. Ekkor a fiatal katona nem bírta tovább. Megnyílt az ajka és
egy halk szó suhant a szájáról. Egy lehelet. Lehajoltam hozzá, hallga
tóztam. Ezt suttogta: édesanyám. Akkor, rnidőn a szerencsétlen ifjút
úgy kínozták, midőn mitsem sejtettek fájdalmáról, arra gondolt, annak
nevét emlegette, aki mindig jó volt hozzá, aki, ha itt lenne, nem enged
né így kínozni szívének magzatát. Édesanyám, suttogta az ifjú, édes
anyám ...

Az egyes emberek, jómagunk és az egész emberiség gyakran hasonlít
a súlyosan sebesült ifjú katonához. A földi élet útja semmihez sem ha
sonlít annyira, mint a keresztúthoz. Nemcsak Jézus, mi is sebeket ka
punk rajta. Kihez forduljunk bánatunkban? Az emberekhez? Igen hoz
zájuk is. Am, igazi vigaszra csak Istennél és Máriánál találunk. A fáj
dalmas anya velünk érző szíve segít abban, hogy életünk szentolvasója
örvendetes, dicsőséges énekké változzék.

A FÖPARANCS

Évközi 30. vasárnap
Mt 22,34-40

Hitünk tanítása szerint a bukott angyalok és a kárhozott lelkek nem
élvezhetik Isten látását, de kivétel nélkül hisznek benne. Hisznek abban
az Istenben, akit elutasítottak, de nem tudnak szeretni. A pokolban
nincsenek istentagadók, csak istenkáromlók. Mivel pedig mindenki
csak azt folytathatja a másvilágon, amit itt a földön megkezdett, Isten
ismeretét és szeretetét itt és most kell elkezdenünk. A tapasztalás arra
tanít, hogy az emberek között kevés az igazi ateista, de sokkal nagyobb
azok száma, akik egy kicsit hiszik ugyan, de nem szeretik Istent. Pedig
igaza van Prohászka püspöknek: "Aki Istent nem szereti, annak gyakor
latilag nincs Istene ..." Ezért tartotta Jézusunk szükségesnek a hit
mellett a szeretet hangsúlyozását.

Első hallásra szinte különösnek hangzik ez a kifejezés: a szeretet pa
rancsa. Vajon nem fölösleges parancsba adni az embereknek, hogy sze
ressenek? Vajon melyik emberszív ne vágyakozna arra, hogy kiteljesed
jék a szeretet tavaszában? Egyébként is a szeretet nem lehet parancs,
nem lehet erőltetni. Nos, ezek a vélemények a szeretet téves értelmezé
séből származnak. Sokan, amikor szerétetről beszélnek vagy hallanak,
elsősorban ösztönös vonzalmakra, érzelmekre gondolnak. Am a szere-



tet nem csupán érzelem! Ha az lenne, akkor igen kevés embert tudnánk
szeretni. Az emberi érzelmek világa hasonlít egy feneketlen tóhoz, amely
ezer titkot zár magában. Vajon ki ismeri közülünk teljesen saját szívé
nek ösvényeit? Ez a tudatlanságunk magyarázza, hogy szívünk, érzel
meink fölött nem tudunk korlátlanul uralkodni. Csak igen óvatosan és
fokozatosan lehet megváltoztatnunk érzelmeink irányát. Mily kemény
harcot kell vívnunk olykor érzelmeinkkel, mikor tilos ösvényre lépnek
és a józan ész vagy a hit megállit parancsol. Érzelmeink tarka pillangói
nem egyszer olyan virágokból akarnak mézet gyűjteni, amit Isten törvé
nye megtilt számunkra. Gondoljatok csak bűnös szerelmekre, gondolja
tok a pénz és a hatalom megszállottaira, akik oly gyakran kikötnek a
mulandó értékek Senki-szigetén. Egyedül Isten ismeri szívünket és mert
jól ismeri, hát ezért parancsolja, hogy feléje fordítsuk életünket. Ez a
szeretet legyen életünk iránytűje, amely eligazít a szeretet útvesztőiben.
Megment a hajótörésektől és a veszedelmes kísértésektől. Egy neves kö
zépkori misztikus Eckhart mester írja: "A szeretet átváltoztatja az em
bert. Ha a követ szereted, kővé változol. Ha állatot szeretsz, állattá
változol. Az embert szereted, emberré változol. Ha Istent szereted, Is
tenné változol." Tulajdonképpen Istennek is ez a célja velünk: szerete
tével magához akar minket hasonlítani.

Sajnos, mindig voltak és lesznek lázadó emberek, akik szinte dicsek
szenek azzal, hogy nem hiszik és nem szeretik Istent. Hát lehetséges ez?
És ha igen, vajon miért? Sokan azért jutnak ide, mert téves fogalmat
alkotnak Istenről. Valami égi technikusnak gondolják, aki különféle
vallások szerkesztésével foglalkozik. Ismét mások midőn Istenről halla
nak beszélni, mindjárt gyarló híveire vagy papjaira gondolnak. Igaz,
hogy az emberek nagy szerepet játszanak istenfogalmunk kialakításá
ban, de nekünk ezen túl kellene lépnünk. Meg kell nyitni belső vilá
gunkat Isten kinyilatkoztatása, szerető üzenete előtt. Ha ezt csak rész
ben is megértenénk, nem tudnánk mást tenni Istennel, csak szeretni.
Senki sem mondhatja: gyűlölöm a napot, hiszen tőle kapjuk életünk fé
nyét és melegét. Isten azonban még ennél is többet jelent számunkra.
Oh, azt az Istent, aki teleszórta a világmindenséget sziporkázó csillagok
kal, a földet selymes pázsittal, illatos, színes virágokkal, erdők és vizek
tengerével, ezt az Istent nem lehet nem szeretni. Azt a napot, ami ka
lásszá érleli gabonánkat, ölünkbe szórja az ízes gyümölcsöket, hogy le
hetne egy épeszű embernek gyűlölni? És főleg ti, akik talán egy szerető
hitves karjaiba simulhartok. akik körül ragyogó gyermekszemek világí
tanak, ti melegszívű fiatalok, ti hazakészülő öregek, ugye ti tudjátok,
hogy milyen jó az Isten?! Igaz, hogy olykor beborul fölöttünk az ég és
a szenvedés tengerén hánykolódva bizony nehéz hinnünk egy szerető,
egy jóságos Istenben. Sokszor nehéz megértenünk, hogya szenvedés a
legnagyobb lehetőség számunkra a hősies szeretet megmutatására.



Ennek a hősi szeretetnek ragyogó példáját adta Szent Perpétua, a
karthágói Ubia család leánya. Korán megtanulta és jól szívébe véste
Jézus parancsát: Szeresd az Istent teljes szívedből! Két éve, hogy férj
hez ment és most egy kicsi gyermek boldog édesanyja. Boldogsága azon
ban nem tart soká. A keresztényüldözés során, 203-ban valaki följelenti
a pogány bírónál és ezért börtönbe zárják. A bíró fölszólítja: tagadd
meg keresztény hitedet és áldozz a pogány isteneknek! N em, válaszolja
Perpétua, ezt nem tehetem! Szeretem férjemet, galambősz atyámat, cse"
csemő gyermekemet, de Istent náluk is jobban szeretem. Oh, te esztelen
Perpétua, kiáltja a nép, beszéli a piaci pletyka, hát érdemes ilyen gyalá
zatot hoznod az Ubia házra? Perpétua, egyetlen leányom, kérleli édes
apja, gondolj reám és irgalmazz szívemnek! Karjaimmal fölneveltelek,
kivirágoztál Karthágó gyönyörűségére, ne tégy most a város gyalázatá
vá ! Tekints családodra, hagyj föl kevény és fennhéjázó lelkületeddel !
Perpétua szemében könnyek csillognak. Letérdel, megcsókolja ősz atyja
kezét, de nem engedhet. Szüntelen szívében cseng Isten szava: Szeresd
Istent teljes szívedből! A börtönbe elhozzák gyermekét. Perpétua keblé
re öleli, megszoptatja és a rokonok reménykedni kezdenek: talán a cse
csemő legyőzi az anya ellenállását. Dc nem! Mikor kivégzésre viszik,
atyja utoljára feléje nyújtja gyermekét. Perpétua szíve elszorul, fölsóhajt,
elfordítja arcát és ezt suttogja: nem, nem tehetem ... Isten iránti sze
retete győz a csecsemő felett, győz anyai érzelmein. (Prohászka nyomán)

O, Perpétua, hol vagyunk mi a te szíved hősi szeretetétől!? Mi, akik
talán emberi tekintetek vagy anyagiak miatt, egy jobb állásért elhagy
juk hitünket és elfordítjuk Istentől szívünket. Mennyi Júdás jár közöt
tünk! Mennyi gyáva Péter, mennyi hitetlen Tamás. Pedig az árulásért
kapott ezüstökért nem lehet boldogságot vásárolni. Ennek mindenkor
arany, szeretet és hűség az ára.

ISTEN KÖZELÉBEN

Mindenszentek
Mt 5,1-12

Milyen boldogság egy édesanya számára, ha a várakozás hónapjai
után újszülött gyermekére mosolyoghat ! Az öröm fölaranyló fénye elűzi
a szenvedés sötét fellegeit. Örül a tanító, örül a nevelő, ha kedves tanít
ványa beváltja a hozzá fűzött reményeket. Boldog a művész, ha gon
dolatait, érzéseit sikerül formába öntenie és másokat is megajándékoz
hat vele. Mindez igazi, nemes, emberi öröm. Harc, küzdelem, szenve-



dés az ára. Ehhez hasonlóan örül Egyházanyánk is a mal unnepen és
szerető arcán kinyílnak a nemes büszkeség rózsái. Hogyne örülne, rni
kor gyermekeire emlékezik, akiket ő vezetett a földi élet zarándokútján.
O szülte őket az isteni életre, ő táplálta a kegyelem kenyerével és Isten
igéjével. A mai ünnepen szent anyai örömmel tekint Istenhez jutott, üd
vözült gyermekeire. Istennek hála, sokan vannak. Hiszen nemcsak azok
a szentek, akiket ünnepélyesen szentté avattak, szent minden ember,
aki bűneitől megtisztult és a halál Isten szeretetében találta.

Amikor a mai ünnepen, mi a küzdő egyház gyermekei, győzelmes
testvéreinkre emlékezünk, valami szent kíváncsiság ébred szívünkben,
hogy bepillantsunk a mennyei Jeruzsálem kapuján. Jézusunk földi élete
során gyakran emlegette beszédeiben a mennyek országát. Különféle
hasonlatokkal próbálta megsejtetni boldogságát. Kíváncsiskodó apos
tolainak azonban kénytelen volt megmondani: Szem nem látta, fül nem
hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt
szeretik ... Jézus tehát nem azért hallgatott, mert titkolőzni akart, ha
nem mert emberi szóval nem lehet kifejezni az örök élet mibenlétét.
Márcsak azért s-em, mert Isten fölfoghatatlan és kimondhatatlan az em
beri értelem számára. Róla alkotott ismeretünk még az örök életben is
olyan kalandot jelent, aminek sohasem lesz vége. Mivel pedig a meny
nyei boldogság lényege Isten látása lesz, ez a látomás nem fejezhető ki
egyenértékű emberi fogalmakkal.

Amíg az emberiség egy szűkreszabott, képzelt világmindenségben élt,
különös érdeklődést váltott ki a kérdés: hol van a mennyország? Vala
hol a csillagok között vagy túl az önmagába görbülő világmindenségen?
A naiv elképzelések nyomán nyilátkozták az űrhajósok, hogy ők bizony
nem találkoztak az Istennel. Napjaink hittudósai egyre inkább arra az
álláspontra helyezkednek, hogy a mennyország nem annyira hely, mint
inkább állapotváltozás. Halálunk után kikerülünk a földi élet törvényei
alól, az idő és tér börtönéből. Egy hasonlattal ezt így világíthatjuk meg.
Ha egy leány férjhez megy és férje szüleihez költözik menyecskének, két
dolog történik vele. Először megváltozik a lakóhelye, másodszor meg
változik az állapota, mivel a leányból asszony lesz. Valami ehhez hason
ló változás történik az Isten országában is. Itt a földön vándorok vol
tunk, ott örök otthonra találunk. A földön talán sokat szenvedtünk, ott
örökre örvendezünk. Itt tudatlanok és keresők, ott látók és mindent
megtalálók.

Amint az előbb már említettem, az örök boldogság lényege az lesz:
hogy látni fogjuk a szenthárornságos Istent. Ez lesz az igazi, emberhez
rnéltó boldogság. Hiszen a legnemesebb emberi törekvések egyike: tud
ni, látni, ismereteket gyűjteni. Aki nem fullad bele az érzékiség sarába,
aki nem választotta istenéül a hasát vagy a torkát, az mindig örömét
találja a lelki, a szellemi tevékenységben. Nézzétek csak, mennyi áldo-
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zatot hozott és hoz az ember a tudomány haladásáértI Csak az a fájó,
hogy a tudás tengerén kalandozva egyre jobban belátj uk : rnily kevés
az, amit tudunk és mennyivel több, amit nem tudunk. Látjuk ugyan
a rohanó vizeket, a sziporkázó csillagokat, a virággá feslő bimbókat, az
előre törő fejlődés lendületét, de csak sejtjük, csak következtetünk a
mögöttük, és fölöttük rejtőző Teremtőre. Valakinek lennie kell a világ
mindenség ajándékzuhataga mögött. És amikor ezt megsejtjük, fölébred
szívünkben a vágy, hogy ennek a Valakinek arcába nézzünk. Látni akar
juk a virágok szövőmesterét, az égi fények gyújtogatóját, a világmin
denség törvényhozóját, az egyetlen igazi Ajándékozót: az Istent. Am,
azt is hamarosan megtapasztaljuk, hogy Isten léte világít ugyan, mint
az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Hitünk azonban arra tanít,
hogy eljön a nap, az óra, amikor lehull a függöny, amely elzárja előlünk
az Istenlátás boldogságát. Ez lesz boldogságunk forrása, amelyet soha
sem zavar meg az unalom kísértete.

Az Istenlátás pillanatában lehull lelki szemünkről a fátyol és amit
földi életünkben csak hittünk, ott látni fogjuk. Megszűnik a remény is,
mert amit reméltünk, íme beteljesedett. Csak egyetlen kincset vihetünk
magunkkal a földről: a szeretetet, Ez soha meg nem szűnik, Már itt a
földön is a legnagyobb boldogság: a szeretet tüze mellett melegedni.
De mennyivel nagyobb és teljesebb boldogság lesz az isteni szeretet me
legét élvezni! Akkor tudjuk meg igazán, hogy minden életünkbe hulló
öröm, minden értünk dobogó emberszív Isten kezéből hullott felénk.
Ott és akkor döbbenünk rá, hogy sokszor öntudatlanul, de mindig Is
tent kerestük. Ot kerestük az emberi barátságban és a szerelemben. Út
kerestük az örömök rózsadombján és a szenvedés keresztútján. Igen
Uram, mindig feléd vágyódtam. csak olykor megakadtam tererntmé
nyeidnél. A csipkebokor lángjait, virágait néztem és rólad megfeled
kezeern. De itt már te vagy számomra a minden. Téged éheztelek és
íme megtaláltalak. Magadnak teremtettél és most szívedre ölelsz en
gem ...

Ime néhány dadogó szó a mennyei boldogságról. A földi szépségek
apró szikrái az örök szépség napjából. Erre tanít a költő is ebben a köl
teményben:

Ha ennyi színt szórtál aszarkalábra,
Mennyit szórsz majd a Göncöl szekerén
Sötét szemem nem csorbult ablakára ?
Ha így fehérít a csiperke gomba,
Milyen lesz akkor márvány homlokom :
Érted aláztam annyiszor a porba?
Ha ennyi szikrát gyújtottál a napra,
Mennyit gyújtasz kutató, kereső,

De itt keveset találó agyamra?



Ha ilyen köpenyt szőttél apipacsnak,
Milyet szőhetsz nekem, ki szenvedek,
Férfiszívvel e korszakban miattad?
Ha ennyi mézet pergettél a hársra,
Mennyit pergetsz majd énekes fiad
Most még keserű, kínzott ajakára?
Ha a pacsirta ekkorát repülhet,
Milyen tereket szabhatsz Te nekem,
·Ha eljön a tér és perc nélküli ünnep?
Ha mustot szűrsz a szőlővenyigéken,
Mit érlelesz majd mindenkit szerető
Költőd piros és megtágult szívében?
Ha ennyi szépség villoghat a nyárban,
Mennyi villoghat Uram Istenem
Bennem ott túl a szépség otthonában?

(Városi István)

A SfRHANTOK KÖZÖTT

Halottak estéjérc

November hónapjára az ősz csaknem teljesen bevégezte pusztító rnun
káját. Szétszaggatta az erdők lombruháját és halálos csókot lehelt a vi
rágok arcára. Valami vad kegyetlenséggel kergetik az egyre hűvösödő
szelek a megsárgult leveleket. Az egész természet hasonlít egy harcme
zőhöz, ahol csatát vesztett az élet és győzött a halál. Ebben a hervadást
hozó őszi világban az emlékező szeretet összegyűjti megmentett virá
gait, elhozza a temetőbe, hogy elhunyt szerettei sírján tavaszt varázsol
jon és fényt! lobbantson a halál éjszakájában. A sírdombokat gyengéd
kezek simogatják és lakóikat meglátogatják az élők szeretete. Halottak
napján benépesül a holtak birodalma, mert a temetőben mindenkinek
vannak rokonai, kedves ismerősei.

Ha ma este megkérdezném a gyermekeket, akik szüleik sírját! virá
gozzák, ha megkérdezném az anyákat, akik könnyeikkel öntözik gyer
mekük sírját, ha megkérdezném az özvegyeket, akik a rideg síron me
lengető gyertyát gyújtanak, ha megkérdezném őket: miért teszik ezt,
ugyan mit válaszolnának? Egyszerűen csak ezt és ennyit: mert szeret
tük és szeretjük őket. Temetőinket a hálás szeretet változtatja virágos
kertté és öltözteti szinte nappali fényességbe. A szeretet erős kötelék,



dacolni próbál a halállal is. Amíg fiatalok vagyunk és senkink sem pi
hen a virágos sírok alatt, addig közömbösek, idegenek vagyunk a teme
tőben. Emlékszem, hogy gyermekkoromban drága nagymarriám engem
is gyakran elvitt a temetőbe, kis Ilonkája sírjához. Ilyenkor azonban
csak a virágokban, tarka lepkékben, aranybetűs síremlékekben gyönyör
ködtem. Mióta azonban ott porladóznak aszárnomra is drága szívek,
nóta magam is más szemmel nézem a temetőt. Azt hiszem mindnyájan
így vagyunk ezzel. Mennyi elhamvadt szerelem, hitvesi hűség, drága
anyaszív, mennyi boldogság és meanyi szenvedés porladozik a sírok
mélyén!

Égnek, lobognak a gyertyák a virággal hímzett sírokon. Az emlékező
szerétet könnyes tekintete simogatja a fejfákat, a hivők ajka imádságot
suttog. De íme, hirtelen a temető kapujában megjelenik valaki. Fekete
-kőntősbe csavart csontváz-teste végigsuhan a sírok közöte és megáll a
temetői kereszt előtt. A hitetlenség sötét szelleme körülnéz és szónokoI
ni kezd. Oh, ti balga emberek, mit kerestek itt a hepehupás ternetőben?
Miért kínozzátok magatokat porrá vált emberi lények emlékével? Hiába
a kereszt, a hiába a virág, a fény, az ima! Felesleges díszletek a komor
valóság ravatalán. Miért áltatjátok magatokat? Vagy ha már eljöttetek,
hogy megmutassátok hálátokat, ám jól van, tegyétek. De miért térdel
tek a süppedő avarban-és miért suttog imát reszkető ajkatok? Azt hiszi
tek, hogy van koporsón túli élet és szeretteitek meghallják imádságaito
kat? A sírgödör nem elég mély, hogy elnyelje ezeket az oktalan remé
nyeket ... ? Igy szónokol a tagadás ősi szelleme a feszület alatt. Ki tud
jél meddig beszélne, ha nem zavarná meg egy váratlan esemény. Szerető
kezek, Mária és Márta kései unokái virággal díszítik Krisztus kereszt
jét és gyertyát gyújtanak tövében. S íme, mi történik? A hit és szeretet
lángjai belekapnak a hitetlen szónok köntösébe és csontváz teste porig
ég a feszület alatt. A virágok, a gyertyák tündöklő fényében pedig dia
dalmasan magasodik elénk a kereszt s rajta a mi igazi tanítónk: Jézus
beszélni kezd.

Tudom, hogy az emberek számára legnagyobb rossz a halál, ezért
magam is találkozni akartam vele. Nem csupán azért, hogy kifejezzem
együttérzésemet az emberekkel. En a keresztfát, a Golgotát olyan harc
mezőnek szántam, ahol a halállal vívott küzdelemből én kerülök ki
győztesen. Ez a győzelem azonban nemcsak az én számomra hozta meg
az új életet. Megígértem és megígérem minden igaz kővetőrnnek, hogy
győzelmemben őket is részesíteni fogom.

Igy tanít minket a temető Krisztusa és ma este egészen közel hajol
hozzánk. Szívünkbe súgja: tudom, hogy e vigasztaló tanítás ellenére is
sírtok és fájdalom lakik szívetekben. Nem baj, hiszen embernek lenni
annyit is jelent, mint sírni, mint szenvedni. Arn, könnycseppjeitek drá
gagyöngyökké fényesednek, ha fölragyog bennük az örök élet reménye.
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Nem baj, ha sírtok, sőt boldogok, akik sírnak. A szeretet könnyei rnin
dig drágák, az én könnyeimre emlékeztetnek.

Halottak estéje van, járjuk a virágos fejfaerdőt. A sírokra tű
zött keresztek elénk tűznek egy gondolatot. Vajon temetőnkben hány
sírdombot díszít megérdemelten a kereszt? Félelmetes elgondolni, hogy
vannak sírok, melyek lakói sem életükben sem halálukban nem kapasz
kodtak a keresztbe. Vannak, akikért hiába hullott Krisztus vére ... Az
ő sírjukon is ott ágaskodik a kereszt, de ez nem dicsőségük, hanem szé
gyenük. Ez a gondolat talán tövisként szúr szívünkbe, de komoly ön
vizsgálatra kényszerít. így tanítanak a halottak szépen élni. És rni hisz
szük, reméljük, hogy kedves halottaink nem vesztek el a kárhozat sötét
jében és imával, szentmisével segíthetünk rajtuk. A hitből fakadó imád
ság többet ér a hervadó virágoknál és nála értékesebb ajándékot nem
adhatunk szeretteinknek. Imádkozzunk tehát elhunyt szeretteinkért és
önmagunkért. hogya mi sírunk keresztje ne szégyenfa legyen, amelyre
bűnös életünkkel Krisztust feszítettük. A mi sírunk keresztje legyen hir
detlője hitünknek és annak a virradatnak, amelynek nem lesz alkonya.

HALALRA íTÉLT HALAL

Halottak estéj ére

Halottak napjan elzarándokolunk a temetőbe, hogy virágaink,
gyertyáink, imádságaink melegével, szívünk emlékező szeretetével ta
vaszt varázsoljunk a sírokra. Hadd lássák ég és föld lakói: mi nem fe
lejtünk. Szerető szívünk nem sötétl sír, amely magába zárja az elhunyta
kat. Sokkal inkább a föltámadás helye, ahol az emlékező szeretet fújja
az élet harsonáit ...

Ezt az alkalmat szeretném fölhasználni arra, hogy ma este meghívja
lak titeket egy bírósági tárgyalásra. Néhány percre felejtsétek el, hogy
templomban, temetőben vagytok és képzeljétek magatokat egy tárgyaló
terembe. Magam leszek a vádló és ti a megidézett tanúk. Elővezetik
a vádlottat, azt a valakit, akit egyszerűen így hívunk: halál. Hallgassá
tok meg vádiratomat I

Vádollak téged halál, kegyetlen, előre kitervelt, számtalan gyilkossá
gért. Vádollak téged halál, többrendbeli rablásért és betörésért. Erő
szakkal töröd be az ajtót, ablakot és sohasem kopogtatsz, nem kérsz be
bocsátást. Vádollak téged halál azokért a sebekért, amelyeket az élők
szívén ütsz, amelyek sohasem gyógyulnak be. Vádollak téged halál



könnyeket fakasztó, sebeket tépő szenvedésekért . .. Kérem a megidé
zett és jelenlévő tanúkat, bizonyítsák vádjaim igazát.

Első tanú egy édesanya ... Olyan szép volt a gyermekem, erős,
egészséges. Az élet rózsái virágoztak arcán. Kis szíve volt boldogságom
fészke, kacagása a legszebb muzsika, ragyogó szeme éjszakáim csillaga.
Olyan büszkén néztem rá és mondogattam: az én fiam, az én lányom ...
Am, egyszer csak megjelentél te halál, hívás, kopogtatás nélkül. Meg
ragadtad gyermekem kezét, kegyetlenül leállítottad szíve dobogását.
Méltó vagy a halálra, te kegyetlen halál! .

Előlép egy másik tanú, egy özvegyasszony. Vádollak halál, mert el
ragadtad férjemet. Ö volt hányatott életem tengerén az a sziget, ahol
kiköthettem hajómat, ahol békét és boldogságot találtam. Ölelő karjai
ban ízleltem meg az enyém vagy, a tied vagyok legnagyobb emberi örö
mét. Szerelmünkből gyermekek élete fakadt, drága gyümölcsök közös
életünk termőfáján. Olyan jó volt valakit várni, valakire számítani, va
lakiben bízni, valakit szeretni. De, jött a betegség és jöttél te halál,
hogy kitépjed őt karjaimból. Nincs, nincs bocsánat kegyetlen tettedért.

Itt állok én is, három gyermek apja és vádollak téged halál, rnert el
raboltad a feleségemet. Csodálatos asszony volt! Szíve iskolájában meg
tanulta, hogyan lehet megnyerni és megtartani egy férfiember szívét.
Hogy tudott bársonyos szemével simogatni ! Mennyi gyöngédség reszke
tett ölelő karjában, keze simogatásában ! Csodálatos hatalommal ren
delkezett, hogy lelkem titkos vizére evezzen és szeretetének hálójával
a vigasztalás partjára vonjon. Tudott és akart magáról megfeledkezni
és családjáért élni. Van-e bocsánat egy olyan gyilkosnak, aki ilyen kin
cset ragadott el tőlünk?

Egy kisfiú is szólni akar. Az iskolában ellopták a ceruzárnat, de vet
tem helyette másikat. A múltkor egy nagyfiú elvette a focirnat, de édes
apám visszaszerezte. Tegnap elvesztettem összegyűjtött pénzemet. Ke
resztapám vigasztalt és pótolta az összeget. De te, kegyetlen halál elra
boltad az édesanyámat és nincs senki a világon, aki őt pótolhatná, aki
visszaadhatná nekem.

E súlyos vádak, a tanúk vallomása alapján kérem a tisztelt bíróságot
a legsúlyosabb büntetés kiszabására. Előbb azonban a védeleme a szó.
Az utolsó szó jogán hadd nyilatkozzék a vádlott is. Hallgassuk meg a
halált I

Emberek! Megértem vádjaitokat és fájdalmaitokat. Mégis azt rnon
dom: ártatlan vagyok. Amit tettem és teszek megbízásból cselekszem.
Ne gondoljátok, hogy kegyetlen vagyok. Tudom, ti is megálltok egy-két
betegágy rnellett, én azonban milliók ágya mellett virrasztok, és hallom
a lázas, gyötrelmes éjszakákon milliók sóhaját: jöjj megváltó halál és
\CSs véget szenvedéseinknek ! Ti is találkoztok olykor-olykor csalódott,
kiábrándult emberekkel. Am, én jól ismerem a szenvedő, csalódott em-
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berek végtelen karavánját. Látom a zsákutcába jutott életeket, amelyek
bőI nincs kiút, csak általam. Ne ítéljetek tehát fölöttem, amikor nem
ismeritek indítékairnat. Aki engem küld, az jól tudja, hogy miért kell
korábban vagy későbben érkeznem. Vannak, akiknek a halál, vannak
akiknek az élet lesz üdvösségük. Mit tudjátok, hogy hová és merre ka
nyarodna az élete annak, akit elraboltam tőletek? Mit tudjátok ti, hogy
a halál utcájában mitől mentettem meg azt, akit szerettetek? Ne, ne vá
doljatok kegyetlenséggel I Sebeitekre hivatkoztok? Csak azért kaptátok
őket, hogy Istennél keressetek gyógyulást. Vagy azoknál az embereknél,
akiknek legnagyobb kincsük az irgalom, a vigasztalás. Egyedül marad
tál, de csak azért, hogy kínzó magányodban megkeresd és megtaláld a
legjobb barátodat. Özvegyek, árvák, magányosan maradt emberek! AI
matlan éjszakákon kinyújtjátok kezeteket elhunyt szeretteitek után.
Ime, egyszercsak Isten karjában találjátok magatokat. Ne bántsatok te
hát, hallgassátok meg a bírói szót és akkor belátjátok, hogy ártatlan
vagyok.

Ime, a bíróság ítélete. Mivel az ember halandó természettel születik,
a halál tiszte, hogy végrehajtsa a halálra ítélt ember ítéletét. O készít
helyet az új nemzedéknek, ő újít ja meg a föld színét. Amint a tanúk
vallomásából kiderült, jóllehet az ember mindezt tudja, mégis halhatat
lanságról, örök életről álmodik. Ismeri a halált, de szeretné nem ismer
ni. Várja a halált, de szeretné, ha nem kellene várnia. EI kell fogadnia
létet, bár szeretné, ha legyőzné őt az élet. t-s most jön a döntő érv,
amiért a bíróság eltekint az ítélettől. Mi emberek, földi bírák nem ítél
hetjük halálra a halált. Hogy miért nem? Mert ezt már megtette valaki.
Időszámításunk kezdetén Isten elküldte Fiát a földre. Jézus Krisztus
testvérünk lett és vállalta sorsunkat, benne a halált is. Ot is halálra
ítélték, keresztre feszítették és eltemették. Am, ő isteni hatalmával győ
zedelmeskedett fölötte. Húsvéti sírjának tárgyalótermében kimondotta
az ítéletet és haláita ítélte a halált. Ejtsétek el tehát vádjaitokat, töröl
jétek le könnyeiteket, mert a halál már halálra ítéltetett. t-vei meg van
nak számlálva. Jézus maga jön el, mint igazságos bíró, hogy végrehajt
sa az élet, az örök élet ítéletét a halál felett. Higgyetek, örüljetek ennek
a boldogító ítéletnek!



KÉPMUTATAS VAGY ŰSZINTESÉG

Évközi 3I, vasárnap
Mt 23,1-12

Mivel az ember nem mindentudó és nem láthatunk egymás arca mö
gé, nagy a kísértésünk a képmutatásta. Szívesen megjátsszuk magunkat
és szeretünk valami szép, megkívánt szerepben tündökölni. Ha nem
vagyunk igaz emberek, legalább igaznak akarunk látszani. Ha nem va
gyunk jók, legalább jóknak akarunk látszani. Ha lelkünk rnélyén nem
is hiszünk már, azért igyekszünk megőrizni a vallásosság látszatát.

jézusunk ezt a hazug magatartást ítélte el az írástudók és farizeusok
esetében. Nem a bűneiket, hanem az őszinteség hiányát. Semmit sem
utált úgy, mint a képmutatást, a színészkedést. Már csak azért is, mert
ő mindent és mindenkit eredeti valóságában látott. Látta Mária Mag
dolna bűneit, de látta miatta hullatott könnyeit és bánatát. Látta Za
keus kapzsiságát, harácsoló lelkületét, de meglátta őt a fügefán is, rni
dőn fölébredt benne a tisztulás vágya. Látta Lévit a pénzváltó asztal
mellett, de meglátta, mikor egyetlen intésére elhagyta pénzesládáit és
követte őt. Látta jézus Péter tagadását, de látta bűnbánó könnyeit is.
Nyitott könyv volt előtte a jobb lator élete, de látta vágyakozását a
bűnbánók előtt megnyíló örök életre. Ez lett mindnyájuk üdvössége.

De mit látott a legtöbb írástudó és farizeus magatartásában? Fehérre
meszelt sírokat, benne a hazug, a bűnös élet hulláit. A feltűnési visz
ketegséget, belső tartalom nélkül. Díszes ruhákat és alatta koldusszívet.
Az első helyek igénylőit és az utolsókat érdemlőket. Vajon miért? Mert
hiányzott az összhang külső magatartásuk és belső valójuk kőzött. Ha
zudtak, becsapták az embereket és azt hitték becsaphatják az Istent is.
Nem, nem azért ítélte el őket jézus, mert bűnösök voltak, hanem mert
igaznak képzelték, tartották magukat. Az embereket becsapták, de Is
tennel ezt nem tehették.

Fölösleges lenne bizonyítgatnom, hogy ez a példabeszéd mennyire
időszerű napjainkban is. Az evangéliumban jézus nemcsak szólt, ha
nem ma is szól hozzánk. A képmutatás veszélye mindnyájunkat fenye
geti. Vajon mi a magyarázata ennek? Tagadhatatlan, hogy a legtöbb
embernek vannak bizonyos elképzelései arra vonatkozóan, hogy rnilyen
szeretne lenni. Emberségünkből következik, hogy számtalan bukás unk
ellenére hívogatóan intenek felénk a jóság, az igazság csúcsai. Sajnos
azonban, miként ezt már Pál apostol is megírta, két törvény uralkodik
testünkben. Sokszor látjuk ugyan a jót és a szépet, mégis rosszat te
szünk. A legtöbbször nem tudunk azok lenni, akik szeretnénk. Ebből
a fölismerésből születik a veszély, hogy gyakran beérjük a látszattal.



Legalább külszínre igyekszünk olyanok lenni, rnint szerétnénk. Ennek
a magatartásnak kialakulásában oroszlánrésze van hiúságunknak.

A képmutató magatartás vallásos életünket is fenyegeti. Hiszen a ke
resztény élethez is hozzátartoznak bizonyos vallásos gyakorlatok. Rész
vétel a szentmisén, imádság, böjt, gyónás, áldozás stb ... Mindez azon
ban üres formasággá változik, ha hiányzik mögüle az élő hit, a tevé
keny szeretet és az őszinte bánat. Kereszténységünk legnagyobb botrá
nya rnindig az lesz, ha életünkkel rácáfolunk szépelveinkre. Ennek föl
ismeréséből született a szállóige: vizet prédikál és bort iszik. Sajnos
sokáig tartottak azok az idők, amikor egyházunkban is képmutató ma
gatartást szült a túlságos önbizalom. Mi vagyunk a teljes igazság birto
kosai, jóllehet csak keresők lehetünk. Tanítóknak, mestereknek, főurak
nak szóIíttattuk magunkat és megfeledkeztünk Jézus figyelmeztetéséről:
a legnagyobb közületek, legyen a szolgátok! EI kell ismernünk, hogya
képmutatás bűnébe mindnyájan beleeshetünk. Bizony voltak idők, mi
kor Jézus szavát prédikáltuk : boldogok a szegények, de nem a szegény
Lázárhoz, hanem a dúsgazdag emberhez hasonlítottunk. Erre figyelmez
tet a neves humanista Erasmus egyik szatírája:

A gazdag pápa meghalt és be akart menni a mennyországba. Kapu
ját azonban zárva találja. Sebaj, gondolja magában. Előveszi a földön
használt és olyannyira bevált kulcsait. Am megdöbbenve tapasztalja,
hogy egyetlen kulcsa sem nyitja a zárat. Vajon miért? Mert a földön
ezekkel nyitogatta pénzesládáit. A türelmetlenkedő pápa kiabálására
megjelenik Szent Péter, de a gazdag pápát ő sem hajlandó utódjának
elismerni ...

Ki tagadná, hogy ilyesmi megtörténhet. Nemcsak a pápával, hanem
rninden kereszténnyel. Gyakran megtörténik, hogy vallástalan emberek
így nyilatkoznak: elegem van a szenteskedő emberekből l Naponta kop
tatja a templom küszöbét, de úton-útfélen szórja másokra a rágalma
kat. Lelkesen énekli a szent énekeket, de odahaza cifrán káromkodik.
Mindenkiben tahi! kivetnivalót, de saját szemében nem veszi észre a
gerendát.

Szerte a világon ismerik Albert Schweitzer nevét, aki évtizedeken át
rnint orvos gyakorolta a felebaráti szeretetet, Afrika őserdejében. Ö
írja emlékezéseiben a következő sorokat: "A kereszténység évszázado
kon át őrizte tanításában a szeretet és irgalom parancsát anélkül, hogy
föllázadt volna nevében a rabszolgaság, boszorkányperek, a kínzás és
többi ókori vagy középkori kegyetlenségek ellen. Csak rniután a felvi
lágosodás korabeli racionalista gondolkodás hatása alá került, indult
harcba a humanisztikus eszmékért. Ennek az emléknek örökre meg kell
védenie a kereszténységet rnindendölyfösségtől a gondolkodással szem
ben ..."

Egy képmutató, erejét fitogtató, első helyekért verekedő világban le-



gyünk a szolgáló egyház őszinte hirdetői. Nemcsak erényeinkkel, ha
nem megbánt bűneinkkel, töredelmes szívünkkel, kísértésekkel vívott
küzdelmeinkkel. Nem beképzelt tökéletességünkkel, hanem bukásaink
ból fölsegítő Krisztusunk kegyelmével.

VIRRASSZATOKI

Évközi 32. vasárnap
Mt 25,1-13

Nem könnyű válaszolni arra a mindnyájunkat érdeklő kérdésre, hogy
mi a legszebb emberi életünkben? Legtöbbször nem szavakkal, hanem
magatartásunkkal fejezzük ki erre vonatkozó véleményünket. Nyilván
való, hogy ezek a válaszok nem egyértelműek. Az ízlések különbözők
és a választék is bőséges. Talán nem járunk messze az igazságtól és az
evangéliumtól, ha erre a kérdésre: mi a legszebb életünkben, ezt vála
szoljuk : várni valakire, akit szeretűnk.

Milyen szépek a gyermeküket váró édesanyák. Nemcsak áldott álla
potuk kilenchónapos idején, hanem később is. Megyek haza a minap
az iskolából, kézenfogva a kis Andreával. Most jár első osztályba. Anyu
kája és nagymamája már kint állnak a kapuban és mosolygó arccal,
puszival fogadják. Ugye ez nagyon szép dolog?! Egy gyermek, akit vár
nak és egy édesanya, aki gyermekét várja. Milyen szívdobogtató édes
izgalom várni valakit, akinek szívünkben az első helyet szánjuk. Vár
ni ajegyes érkezését, ölelő karunkba zárni egy szerető hitvestársat. Mi
lyen boldog az a férj és feleség, akit várnak. Mert méltó arra, hogy
várják. Talán legszebb dolog az életben várni valakit, akit szeretünk.

A tíz szűzről szóló bibliai példabeszédben jézusunk is erre figyelmez
tet. A keresztény ember akkor lesz boldog, ha várja azt a jézust, akit
szeret. jézus szerette és szereti övéit és megígérte, hogy az ismeretlen
jövendő kapujában váratlanul ismét megjelenik. Ezért kéri: Virrassza
tok, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát ...

Napjainkban sokat írnak és beszélnek az emberiség jövőjéről. Egye
sek igen sötét, vigasztalan képet festenek róla. Élelmiszerhiány. környe
zeti szennyeződés, energiahiány, túlnépesedés fenyegeti az emberiséget.
Az egyik tudós szerint 2050-ben már csak állóhely lesz a földön. Mi
keresztények nem vetjük meg a tudományt és nem tartjuk teljesen alap
talannak e sötét jövendöléseket. De, ennél is komolyabban kell ven
nünk jézus ígéretét. Vőlegénynek nevezi magát, aki az ismeretlen jö
vendő kapujából toppan majd elénk. Éppen ezért egy hivő keresztény
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számára nem lehet félelmetes és reménytelen a jövendő. Hiszen onnan
várjuk annak a Jézusnak érkezését, aki szeret rninket. Ahol szeretnek,
ott szétfoszlik a félelem fellege.

Sajnos azonban az emberiség, de még mi keresztények sem tartozunk
mindig az okos szüzek közé. Vajon miért? Mert a vőlegénnyel csak
azok találkoznak, azok várják igazán, akik elébe mennek és olajat visz
nek magukkal. Vajon rnit jelent ez? Mindenekelőtt azt, hogy tevékeny
várakozásra van szükségünk. Valahogy úgy kell várakoznunk, mint az
édesanya, aki türelmetlenül várja gyermekét. Ezért kilép a lakásból, sőt
elindul az úton, amelyen gyermekének kell érkeznie. A szeretet mindig
elébe megy annak, akit szeret. Ö is hozzá akar járulni a mielőbbi ta
lálkozás öröméhez. Isten is ezt kívánja tőlünk. Igaz, hogy ő a kezdemé
nyező, O aki jön, Ö aki keres, de néhány lépést legalább nekünk is
tennünk kell feléje. Aki Jézust nem várja, az nem veszi észre érkezését.
Ezért hangsúlyozza: menjetek elébe! Vajon mit jelent ez? Egyszerűen
annyit, hogy gyakorló keresztény életet kell élnünk. Nemcsak névlege
sen tartozni egyházához, hanem részt venni annak minden bújában és
örömében. Összegyűlni vasárnaponként az Eucharisztia asztala körül
és találkozni vele az imádság és áldozat útján. Ami pedig a legfonto
sabb: meglátni őt, elindulni feléje, amikor embertársainkban közeledik
hozzánk. .

Hippo városának híres püspöke, Szent Agoston beszéli el. Az egyik
vasárnap temploma felé igyekezett. Útközben az árok szélén megpillant
egy rongyokba öltözött koldust. Látja, amint kérően nyújtja kezét a
templomba igyekvők felé. Egyesek megszánják, mások részvétlenül
mennek el mellette. Mindezt látja Agoston és prédikációjában nem is
hagyja szó nélkül. Testvéreim, ti azért jöttetek ide, hogy találkezzatok
Krisztussal. Tudjátok meg, hogy rnielőtt beléptetek a templomba, már
találkoztatok vele. Krisztus ott üldögélt az árok szélén, az út mentén és
sokan még néhány fillért sem vetettek kalapjába. Pedig tudjátok meg,
hogy az a nyomorék, rongyos koldus, az volt a Krisztus, Nemde jómaga
mondotta: Amit egynek a legkisebbnek tettetek, nekem tettétek ...
A szerétet. az evangéliumi olaj nélkül mi is az oktalanszüzekhez ha
sonlítunk. Bezárul előttünk az isteni szeretet kapuja.

Mi a legszebb a földi életben? Várni valakire, akit szeretünk s aki
szeret rninket, Mi a legszebb a keresztény életben? Jézusra várni. Mi a
legfontosabb ebben a várakozásban? Hogya szeretet olaja töltse meg
szívünket és az evangéliumi élet ragyogjon föl benne.
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ELASOTf TALENTIJMOK

Évközi 33. vasárnap
Mt Z~,I4-30

Az emberi élet rnindig kockázatos vállalkozás. Attól a perctől kezdve,
hogy elindultunk szüleink, otthonunk biztonságos partjairól, ezer ve
széllyel kell szembenéznünk. Testi-lelki életünket minden biztosíték el
lenére ezer meg ezer veszély fenyegeti. Nagyszerű képességeinket töré
keny cserépedényben hordozzuk. Ezért kockázatos minden vállalkozá
sunk. Alóla Krisztus követése sem kivétel. Azon a földön, ahol annyi
a gonoszság és a vétek, ahol időnként eluralkodik a sötétség hatalma,
veszélyes dolog igaz kereszténynek lenni. Jézusunk azonban arra tanít,
hogy érdemes szembenéznünk minden veszéllyel, mert aki mer, az nyer.
Isten a bátrakra bízza a világot, egyházát, az emberiség megmentését.
Márpedig ha Isten így megbízik bennünk, nekünk sincs okunk a csüg
gedésre. Érhetnek vereségek és veszteségek, de talentumaink karnatoz
tatása végső soron mindig sikeres vállalkozás lesz.

Nincsen, nem lehet nagyobb tragédia egy emberi életben annál, mint
inikor azzal a tudattal távozik a földi életből: elrontottam, eltékozoltam
életemet. Mily sok ember él, jár közöttünk, aki valójában élő halott.
Ha valaki elásta talentumait, ha a semmittevés párnáin heverészik, ha
belefeküdt egy-egy bűnös szenvedély sírgödrébc, például az alkoholiz
musba, akkor bizony fabatkát sem ér az élete. Sajnos a temető nemcsak
a falu szélén kezdődik, hanem belenyúlik az élők utcájába. Tele van a
város, tele van a község elásott talentumokkal, elvetélt életekkel. A fér
fi, aki naponta részegen jön haza, tulajdonképpen meghalt családja
számára. A rossz gyermek, aki képes kezet emelni saját apjára, meghalt
a szülők számára. A hitves, akinek nincs egy gyöngéd szava, simogató
tekintete, ölelő karja házastársa számára, elásott talentum, tűzzetek
fejfát a meghalt szerétet sírkövére! Egy ember, aki nem szeret, aki sen
kit nem boldogít, valójában élő halott. Tele van a föld, a falu, a város
elásott talentumokkal, eltékozolt életekkel. Nem kell a temetőbe rnen
nünk, ha sírokat akarunk látni ...

Am, a példabeszéd hallatára ne csupán természetes képességeink té
kozlására gondoljunk. Hiszen itt élünk egy községben, amely egyúttal
egyházközség is. Isten országának egy reánk bízott tartománya. Krisz
tus titokzatos testének egy élő darabkaja. Isten meghívott minket,
tagjai lettünk egyházának és ez értékes talentum. Az lenne hivatásunk,
bogy az evangélium kovászát elkeverjük saját és a ránk bízottak életé
ben. Ne a kegyelem sírjai, hanem az élet, a föltámadás bariangjává
legyünk I Ehelyett mit tapasztalunk? Behúzódunk önzésünk csigahazá-
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ba, mert minket senkisem érdekel. Esetleg csak annyiban, hogya meg
szólás, a rágalom, a harag és a gyűlölet köveit dobáljuk felé. Elássuk
szeretetünk talentumát a közöny vagy az ellenszenv, elássuk hitünk
talentumát a szégyenkezés, a gyávaság sírgödrében. Krisztus ránk bízta
az evangélium talentumát, vajon mit teszünk érte? Karnatoztatiuk vagy
elássuk és elherdáljuk? Sajnos az ember hajlamos a tékozlásra. Meg
gondolatlanul hatalmas szellemi kincseket dobunk a tagadás, a nem
törődömség sírgödrébe, A zsarnoki közszellem, a divat nagy sírásó.
Nem kíméli hitünket, vallásunkat sem. Pedig rnéltán jegyzi meg a neves
angol költő, Eliot: "Ha közös keresztény örökségünket eltékozoljuk,
akkor nem segít rajtunk semmiféle szervezet és a legragyogóbb tervek
sem tudják egymáshoz hozni az embereket. A kereszténység vége kul
túránk végét jelentené ..."

A föld napjainkban is azért forog "keserű levében", mert nem ka
matoztatjuk az evangélium, a krisztusi tanítás talentumát. Sokan el
ássák a közöny, a gyávaság, a rosszakarat sírgődrébe. Igaz, igaz, mond
játok erre, mit tehetünk mégis? Ne törődjetek azzal, hogy mit tesznek
mások, ti kamatoztassátok talentumaitokat ! Jó, jó, de nekünk nincsenek
különleges képességeink, védekeztek. Nincsen igazatok! Ha nem is
öt, de egy talentummal mindenki rendelkezik. Bátorításul hadd idéz
zem egy nyomorék festőrnűvésznő életét.

Denise Legrix 191o-ben született. A szülők boldogan várták. De mit
kellett látniok? Ennek a kis húsbábunak balról csak egy darabka comb
ja volt, amely véget ér a térd előtt. Jobbrél egyáltalán semmi. Még
az ízület is hiányzik. És a karja? Tulajdonképpen az sincs. A kezek
teljesen hiányoznak. Két néhány centiméteres karcsonk, balfelől kicsit
hosszabb, mint jobbról. Összecsődül a szornszédság. Mit fogtok csinálni
egy ilyen gyermekkel? Az édesapa válaszol: szeretni fogjuk, mint a
többit ... Megkezdődik egy küzdelmes élet. Szájával ír, varr és rajzol.
Legnagyobb szenvedélye a festés lesz. Nemcsak a szájával fest, hanem
a karcsonkjára erősített kaucsukszalagra szorított ecsettel is. Díjakat
nyer. Vallomása szerint: képei alázatos hozzájárulás ahhoz a szépség
hez, amellyel az emberek kiegészítik Isten rnűvét . .. Kijelentem, állí
tom, boldog vagyok, hogy élek. Egy tévéinterjúban megkérdezték tőle:
miért örül az életnek? Először is itt vannak a mindenkivel közös kin
cseim: a tiszta ég, egy gyermek mosolya, bizalmas beszélgetés órája
egy barátnővel, egy jó könyv, szép hangverseny, az ecseteim, a palettám.
Azután azok az okok, amelyek nagy betegségemmel járnak: annak
öröme, hogy nem vagyok terhére senkinek, sőt segíthetek embertársai
mon ... (Szolgálat, 1974.)

Ennek hallatára vessünk egy pillantást önmagunkra! Ismerjük fel,
ismerd fel talentuma idat! Van kezed, jót tehetsz vele. Van lábad,
utána rnehetsz az elveszettnek. Van szíved, szerethetsz. Van hited,



amellyel a hitben gyöngéket megerősítheted. Van Jézusod és másnak
adhatod. Rajta hát, gyűjtsük a kamatot, hogy letehessük a számadás
napján az Isten asztalára!

VAN KIRALYUNKI

Évközi 34. vasárnap
Mt 25,3 I-46

Az egyházi év végéhez érkeztünk. Ebben az esztendőben is meg
ünnepeltük üdvösségünk történetét. Végigkísértük a közöttünk járó Jé
zust Betlehemtől a mennybemenetel hegyéig. Láttuk és átőleltük, mint
gyermeket a hideg istállóban. Találkoztunk vele nemcsak Názáretben,
hanem községünk templomában is. Láttuk őt tanítványai társaságában.
Megcsodáltuk a színeváltozás hegyén és Szent Péterrel kiáltottuk : Uram,
jó nekünk itt lennünk! Majd láttuk őt a kereszten, vérbe öltözötten.
Aztán megkaptuk a kegyelmek legnagyobbikát: nem dugtuk ugyan uj
junkat sebhelyébe, de mégis hisszük föltámadását. Ez a mi boldogsá
gunk. Szent hitünk arra is megtanít, hogy diadalmas mennybemenete
lével nem ért véget Jézus földi élete. Nemcsak az Atya jobbján ül,
hanem ma is közöttünk lakik. Szolgál és uralkodik, mert minden hata
lom neki adatott mennyben és a földön. Ezért kiáltjuk ma: éljen
Krisztus király!

Sokan talán, midőn a király szót hallják, egy letűnt államformára
gondolnak. Aranyos, drágaköves koronára, fényes palástra, jogarra és
egyéb cifraságokra. Midőn azonban Krisztus királyságáról beszélünk,
ne ilyesmire gondoljatok. Egyházunk ugyanis csak azért használja a ki
rály nevet Jézus uralmának kifejezésére, hogy hű maradjon a Szentírás
szóhasználatához. Nevezetesen ahhoz a jelenethez, midőn Pilátus kér
désére Jézus kijelenti: igen, én valóban király vagyok. Hogya király
ság evilági értelmezéséről elterelje a helytartó figyelmét, mindjárt
hozzáteszi: az én királyságom nem ebből a világból való. Mily fényes
külsőségek közepette szokott megtörténni a földi királyok koronázása!
Jézus királyságának kinyilvánítása egészen másként ment végbe. Ott
áll megkötözve Pilátus előtt. A legfőbb vád éppen az, hogy királynak
tartja magát és ezért ellensége a· császárnak. A helytartó ránéz a szelíd
arcú vádlottra és szinte gúnyos rnosoly játszik az arcán, midőn meg
kérdezi: valóban te vagy a zsidók királya? Jézus válasza elhangzik és
Pilátus még jobban meggyőződik arról, hogy egy ártatlan, álmodozó
ember áll előtte. Igaz, hogy gyáván helyt ad a csőcselék és a főtanács
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követelésének. 19y aztán megtörténhetett a koronázás, de nem arany
koronával, hanem töviskoszorúval. Ráterítették a királyi palástot is,
nem bíborból, hanem piros véréből. Ott vonaglott a kereszt trónusán
és királlyá kenésének ünnepélyes órájában egyszer s mindenkorra két
táborra osztotta az emberiséget. Az egyik táborba azok tartoznak, akik
nem akarják, hogy fölöttük Jézus uralkodjék. A másikba azok, akik
velünk kiáltják: éljen Krisztus, a király!

Az Úr Jézus kertelés nélkül megmondotta: az én királyságom nem
evilági. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem ebbe a világba való.
Csak azt kívánta hangsúlyozni, hogy ő nem földi országot akar alapí
tani, politikai és katonai nagyhatalmat. Hanem micsodát? Egy olyan
országot, ahol Isten törvénye és szeretete uralkodik. Jézus királyságá
nak törvényei, köztük a Nyolc boldogság, nem evilágiak és a világ
szemében oktalanságnak minősülnek. A tapasztalás azonban arra tanít,
hogy megtartásukból több áldás árad az emberiségre, rnint törvény
könyveinek sok ezer paragrafusából. Nem igaz, hogy Krisztus csupán
túlvilági boldogsággal hitegeti követőit. Az a tény, hogy eljött a földre,
mindennél hangosabban hirdeti a földi élet fontosságát. Isten országá
nak itt a földön kell kialakulnia sok vajúdás közepette. Itt és most
kell az emberi életet fölöltöztetni a szeretet, az igazság, a béke köntö
sébe, hogy méltó lehessen az örök folytatásra. Sokan félreértik a keresz
ténységet és azzal vádolják, hogy az embereket elvonja, elidegeníti földi
feladataiktól. Éppen ellenkezője az igaz. Krisztusunk itt a földön koro
náztatta meg magát, mert itt is uralkodni akar.

Vajon hogyan alakul ki az Isten országa itt a földön? Nyilvánvaló,
hogy egészen másként, mint a politikai hatalmak. Krisztus királynak
nincsenek gyilkos fegyverei, rakétái és atombombái. Az ő fegyvere a
szeretet, az imádság és az Isten igéje. Katonái a vértanúk. a szentek,
akik Mesterükhöz hasonlóan áldozatul kiontott vérükkel hódítják meg
a lelkeket. Istennek nincsen szüksége harcos és gyilkos férfi kezekre.
Dániel próféta egy fönséges látomásban mutatta be, hogyan alakul
meg az Isten országa. Isten leválaszt egy követ a hegyről minden em
beri közreműködés nélkül. Ez a kő elindul és szétmorzsolja a vasból,
rézből, aranyból és ezüstből épült birodalmakat. Ez a csodálatos kő
nem más, mint Krisztus, akit Isten leválasztott és elindított az emberi
történelem hegyoldalán férfikezek nélkül, mert egy Szűztől született,
akinek nem volt egyebe, mint az ártatlansága.

Nem evilágból valók Krisztus országának polgárai sem. Emberek
ugyan a keresztények, mégpedig gyarlé emberek. Am, a keresztségben
és a többi szentségben meghalunk a bűnnek és új életre támadunk.
A történelem tanúsága szerint a legtöbb nagyhatalom az erőszak által
lett azzá. Harc a hatalomért - ez az emberi történelem. Hiszen a föld
legnyugtalanabb folyadéka nem a tengervíz, hanem az emberi vér. Krisz-



tus alattvalói azonban olyan emberek, akik újjászülettek vízből és
Szentlélekből. Erőt vesznek gyöngeségeiken és az önmegtagadás zsilip
jével életerőiket a szeretet malmába fogják.

Jézus Krisztus egyházára bízta országának kiépítését. Ezer és ezer
nehézséggel küszködik és sajnos neki is vannak ellenségei. Mégis nyu
godtan áll a történelem viharában, mert bízik királyában és azoknak
a fegyvereknek erejében, amelyek földi zarándokútjára kezébe adattak.
Sokszor támadják egyházunk törvényeit, nemegyszer a haladás kerék
kötőjének nevezik. Ilyenkor egyházunk rámutat azokra a szörnyű álla
potokra, amelyek a Krisztus, az Isten nélküli élet velejárói. Mi nem
vitatkozunk, az élet minket igazol. Hiába kiabáltok ránk tücsköt, boga
rat, jómagatok is látjátok: Krisztus nélkül semmire sem mentek. A gye
rek is kiabál, ha nincs mellette az édesanyja. Minél messzebbre kerül
az emberiség Istentől, annál jobban hangoskodik. Mi sokszor hallga
tunk, nem gyávaságból, hanem erőből. "Minél olcsóbbak a szavak,
annál drágább a hallgatás." (Kodolányi János) Csendben élvezzük és
örülünk annak, hogy Krisztus király alattvalói lehetünk.

Háromszáz évvel ezelőtt, midőn Franciaországban II. Henrik uralko
dott, egy várat ostromolni kezdtek a spanyolok. A várban hamarosan
elfogyott az élelmiszer és ennek következtében számos betegség ütötte
föl a fejét. A vár védői közel álltak a kétségbeeséshez. Megtudták ezt
a spanyolok és nyílvesszőkön ezt az üzenetet lőtték a várba: adjátok
meg magatokat! Egy ilyen cédulát megmutattak a kapitánynak, aki
csak ennyit írt rá válaszul : Regem habemus ! Van királyunk! Ebből
megtudták a spanyolok, hogya franciák nem adják föl a várat.

Krisztus király várát, egyházunkat is sok támadás érte az idők folya
mán. Felénk is dobáltak különféle jelszavakat, fenyegetéseket. A mi
válaszunk azonban csak egy lehet: Van királyunk! Eljen Krisztus király!
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