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A L' Osservatore Romano jelen
tette 1984. március 30-i számá
ban, hogy Agostino Mayer érsek,
a szerzetesi kongregáció prefek
tusa ismertette II. János Pál
Redemptionis Donum kezdetű
apostoli buzdítását, melyben a
Szentatya több mint másfél mil
lió szerzeteshez szól.

Kommentárjában elmondta: "ez
az apostoli levél nem ad normá
kat és rendelkezéseket . . . ez az
írás jellegét tekintve lelki olvas
mány és elmélkedések soroza-
t "a ...

A szerzetesekhez szól a Szent
atya, de apostoli buzdításának be
fejező részében ezt írja: "A lélek
nek világosságát kéri ... az Egy
ház sok keresztény emberszámá-
ra főként az ifjúság számára .
hogy megtalálják ... az utat .
és ne féljenek . . . "





JÉZUS KRISZTUSBAN SZERETETT
TESTVÉREK ÉS NÖVÉREK!

I. KÖSZÖNTÉS

1. A megváltás ajándéka áll ennek a rendkívüli
szentévnek középpontjában, mely különleges mó
don hív megtérésre és az Istennel való kiengesztelő
désre Jézus Krisztusban. Ez a szentév külső jellegé
ben történeti eredetű - hiszen a kereszthalál és a fel
támadás 1950. évfordulóját ünnepeljük -, de belső
tartalmát tekíntve megváltásunk titkának lényegé
hez kapcsolódik. Ebből a misztériumból született az
Egyház, és ebből él egész történelmének folyamán.
Minden rendkívüli szentévnek megvan a maga sajá
tos karaktere. A megtérésre és az Istennel való ki
engesztelődésre való felszólítás arra ösztönöz min
ket, hogy saját életünket, hivatásunkat ismételten
átgondolva a megváltás fényében, mélyebben ver
hessünk gyökeret ebben a misztériumban. Noha ez
a felhívás az Egyház minden tagjára vonatkozik,
mégis különösen a szerzetesekhez és szerzetes
nőkhöz szól, akik Istennek szentelve magukat, az
evangéliumi tanácsok révén a keresztény élet tel
jességére törekszenek. Sajátos hivatástok és egész
életetek az Egyházban és a világban a megváltás tit
kából kapja erejét, és abban fejeződikki. Ha Krisz
tust követitek "a szűk és keskeny úton" (Mt 7,14),
rendkívüli módon megtapasztaljátok, "mily bőséges
a megváltás nála" (Zsolt 130,7).
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2. Miközben a szentév lassanként a végéhez közele
dik, különös módon szeretnék hozzátok fordulni
- szerzetesek és szerzetesnök - akár szernlélődésre

adtátok magatokat, akár különbözö apostoli mun
kát végeztek.

Már előzőleg is szóltam hozzátok számos helyen
és különbözö alkalmakkor, amikor meg is erősítet

tem és kifejtettem az evangéliumi tanitást, amint az
megtalálható az Egyház egész hagyományában,
mindenekelőtt pedig a legutóbbi egyetemes zsinat
tanításában, a Lumen Gentium hittani konstitúció
ban és a Perfectae Caritatis dekrétumban, továbbá
elődűnknek, VI. Pálnak a fentiek szellemében ki
adott Evangelica Testificatio kezdetű apostoli buz
dításában. Nemrégiben jelent meg az egyházjog új
Codexe, mely voltaképpen az említett zsinat utolsó
dokumentumának tekinthető, és ez valamennyiő

töknek értékes segítséget és irányítást ad, hogy nagy
szerű hivatástoknak hűségesenés nagylelkűen eleget
tehessetek.

Köszöntünk benneteket Róma püspökének és
Szent Péter utódának szeretetével, akivel közössé
geitek sajátos módon kapcsolatban vannak. Ugyan
csak a római Szentszék szól hozzátok, mintegy vissz
hangozva Szent Pál szavait: "eljegyeztelek bennete
ket egy férfival, hogy tiszta szűzként vezesselek el
Krisztushoz" (2Kor 11,2). Az Egyház, melyaz apos
toloktól átvette az Isteni Jegyessel való frigynek
drága kincsét, bensőséges szeretettel tekint minden
fiára és leányára, akik az evangéliumi tanácsokra
tett fogadalommal- az Egyház közvetítéséve1- kü
lönleges szövetségre léptetek a világ Megváltójával.

Fogadjátok a megváltás szentévében ezt a hozzá
tok intézett üzenetet, mint az Egyház felétek sugárzó
szeretetének jelét. Fogadjátok ezt az üzenetet, bár
hol vagytok is: akár valamelyik elmélkedő kőzős

ség klauzurájában, akár az apostolkodás sokrétű te
rületén dolgoztok: a missziókban, kórházakban
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vagy olyan helyen, ahol részvéttel segítenek az em
berek fájdalmán, nevelőintézetekben, iskolákban,
egyetemen, és végül minden egyes házatokban, ahol
" Krisztus nevében egyesülve", azzal a tudattal éltek,
hogy "Krisztus köztetek van" (Mt 18,20).

Megváltásunk jubileumi évében az Egyház hozzá
tok intézett szeretetteljes szava emlékeztessen ben
neteket arra a szeretetteljes szóra, amellyel Krisztus
fordult mindegyikőtökhöz, amikor titokzatos mó
don szólt: "kövess engem" (Mt 19,21; Mk 10,21;
Lk 18,22). Ebből ered a ti hívástok az Egyházban.

II. A HIVATÁS
"Jézus ránézett és megkedvelte"

3. "Jézus ránézett és megkedvelte" (Mk 10,21), és
így szólt hozzá: "Ha tökéletes akarsz lenni, add el,
amid van, az árát oszd szét a szegények között, így
kincsed lesz a mennyben. Azután gyere, és kövess
engem" (Mt 19,21). Noha tudjuk, hogy ezek a sza
vak a gazdag ifjúnál süket fülekre találtak, tartal
muk mégis megérdemli, hogy figyelmesen végig
gondoljuk, hiszen a hivatás belső struktúráját tárják
elénk.

"Jézus reánézett, és megkedvelte őt ... " - ez az
Üdvözítő szeretete, ez a Megváltó istenemberségé
nek legbensőbb mélységéből fakad. Ebben az örök
Atya örök szeretete tükröződik, ki "úgy szerette a
világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, hogy min
denki, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen" (Jn 3,16). A Fiú ettől a szeretettől át
hatva, a Szentlélekben vállalta az Atyától ezt a kül
detést, és így lett a világ megváltójává. Az Atyának
ez a szeretete a Fiúban mint megváltó szeretet mu
tatkozott meg. Pontosan ez a szeretet az igazi ára az
ember és a világ megváltásának. Krisztus apostolai
mély megrendüléssel szólnak a megváltásnak erről
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az áráról: "Hisz tudjátok, hogy nem veszendőezüs
tön vagy aranyon szabadultatok ki, hanem Krisztus
nak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága
vére árán" (IPt 1,18) - így Szent Péter. Szent Pál
pedig megerősíti: "Nagy volt a ti váltságdíjatok"
(IKor 6,19-20).

Az evangéliumi tanácsok útjára szóló meghívás a
krisztusi szeretettel való bensőséges találkozásból
fakad, mert ez a szeretet megváltói jellegű. És Krisz
tus pontosan ezzel a szeretettel hív. A hivatás struk
túrájában ezzel a szeretettel való találkozás mindig
határozottan személynek szóló. Amikor Krisztus
"reátok tekintve megszeretett titeket", és meghívott
benneteket, kedves testvérek és nővérek, akkor az ő

megváltói szeretete mindig egy meghatározott sze
mélynek szólt. De eza megváltói szeretet ugyanakkor
jegyesi szeretetté vált, kiválasztó szeretetté. Ez a
szeretet felöleli az egész személyiséget, mely egyetlen
és megismételhetetlen, felöleli testestőllelkestül sze
mélyes énjében - akár férfi, akár nő. Jézus, aki mind
örökre az Atyának ajándékozta magát, meghívja az
embert, hogy ő is viszont ajándékozza önmagát
mindenestül a megváltás művének meghatározott
szolgálatára azáltal, hogy csatlakozik egy olyan kő
zösséghez, melyet az Egyház elismert és jóváhagyott.
Vajon nem esengenek egybe ezzel a meghívással
Szent Pál szavai: "Nem tudjátok, hogya ti testetek
a bennetek lakó Szentlélek temploma? Nem tudjá
tok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a ti
váltságdíjatok!" (IKor 6,19-20).

Igen, kedves testvérek és nővérek, mindegyikőtök

számára Krisztusnak ez a szeretete volt a váltság
díj. Ezért legyetek annak tudatában, hogy nem vagy
tok már többé a magatokéi, hanem az övéi. Ez az új
felismerés Jézusnak abból a szeretetéből fakad,
amellyel reátok tekintett, és amely szívetekig hatolt.
Erre a tekintetre válaszoltok, amikor őt választottá
tok, őt, aki előzetesenhívott benneteket név szerint,
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az Ő mérhetetlen megváltói szeretetével. Ha név sze
rint szólít valakit, akkor mindig emberi szabadsá
gunkhoz szól. Krisztus azt mondta: " ... ha aka
rod". Az erre a hívásra adandó válasz mindig sza
bad elhatározás eredménye. A názáreti Jézusnak
szántátok magatokat, a világ Megváltójának, ami
kor azt az utat választottátok, melyet ő mutatott
néktek.

"Ha tökéletes akarsz lenni ... "

4. Ez az út a tökéletesség útja. Az ifjúval folytatott
beszélgetésben azt mondja Jézus: "Ha tökéletes
akarsz lenni ... r r Így a "tökéletesség útja" mint
fogalom, evangéliumi eredetű. A hegyi beszédben
hallhatjuk: "Legyetek tökéletesek, amint mennyei
Atyátok tökéletes" (Mt 5,48). Az embernek ez a tö
kéletességre való elhivatottsága - bizonyos mérték
ben - már az ókor gondolkodóinál és erkölcsi nagy
jainál megtalálható, sőt a történelem folyamán, kü
lönbözőkorokban, később is. A Szentírásban azon
ban ennek a törekvésnek sajátos arculata van. Rend
kívül sokat követel az embertől, hiszen az isteni tö
kéletességet állítja példaképül. A hívás csak ebben
a formában felel meg a kinyilatkoztatás gondolat
menetének, amelynek értelmében az ember Isten
képére és hasonlatosságára teremtődött (lásd Lev
19,2; 11,44). Ezért saját tökéletességét ebben a ha
sonlatosságban kell keresnie. Szent Pál erről írja az
efezusiaknak: "Mint Isten kedves gyermekei, le
gyetek az ő követői, és éljetek szeretetben, ahogyan
Krisztus is szeret minket, és odaadta magát értünk
jó illatú áldozati adományként az Istennek" (Ef
5,1-2).

A tökéletességre szóló meghívás a keresztény hi
vatás lényegéhez tartozik. Eme hívás szempontjából
kell értelmeznünk Krisztusnak az evangéliumi ifjú
hoz intézett szavait is, melyek különleges módon
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kapcsolódnak ebben a világban élő ember megváltá
sának titkához. Ez fordítja vissza Istenhez a terem
tés müvét, melyet a bűn megrontott; és feladatként
állítja elénk azt a tökéletességet, mely Isten elgon
dolása és szándéka szerint az egész teremtett világ
nak, de különösen az embernek sajátja. Az embernek
mindenekelőtt vissza kell térnie Istenhez, oda kell
ajándékoznia magát, ha egészen meg akarja találni
önmagát. Ezért hangzik állandóan a buzdítás: "Térj
vissza hozzám, mert én megváltottalak téged" (Iz
44,22) és Krisztus szava: "Ha tökéletes akarsz lenni,
menj, add el, amid van, és add a szegényeknek". Ezek
kétségtelenül elvezetnek minket a szegénység evan
géliumi tanácsának területére, mely a szerzetesi hi
vatás és fogadalom lényegéhez tartozik.

Ezeket a szavakat tágabb értelemben vehetjük, és
így a lényeghez is jobban közelítenek. A názáreti
Mester arra inti a véle beszélgető ifjút, hogy utasítsa
el azt az életfelfogást, melyben a birtoklás áll az első

helyen: a "nekem van" kategóriája. És azt az élet
formát fogadja el, amelynek középpontjában az
emberi személy az érték, a személyes "létezés", an
nak teljes transzcendenciájával, mely csak az ember
nek sajátja.

Krisztus szavainak ilyetén értelmezése menten tág
teret nyit az evangéliumi szegénység eszményének,
mindenekelőtt annak a szegénységnek, mely mint
evangéliumi tanács még nagyobb értéket ad annak
a misztikus frigynek, mely benneteket az Egyház
Jegyeséhez kapcsol. Ha Krisztus szavait ama elv
alapján fogadjuk el, hogy "lenni" nagyobb dolog,
mint "birtokolni", főként ha ezt materialista és
hasznossági értékelés szempontjából nézzük, akkor
elérkeztünk az evangéliumi meghívás antropológiai
alapjához. Ha a civilizáció jelenlegi fejlődését jól
megnézzük, nagyon időszerű felfedezéshez jutunk.
Így válik hangsúlyozottan aktuálissá Krisztus fel
hívása a tökéletesség útjára. A jelenlegi civilizációs
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környezetben élő ember, ha beilleszkedik a fogyasz
tói társadalom gondolatvilágába, ebben a helyzetben
fájdalmasan éli meg személyes létének hiányát,
melynek oka abban rejlik, hogy oly sok mindent bir
tokol. Ez az ember jobban megérti a minden időben
elhangzó evangéliumi meghívást. Szeretett testvé
reim és nővéreim, az a meghívás, amelyet követte
tek, amikor a szerzetesi tökéletesség útjára léptetek,
az ember-lét gyökereit érinti, a mai világban élő em
ber sorsának gyökerét. A tökéletesség evangéliumi
állapota nem szakít el benneteket ezektől a gyöke
rektől. Ellenkezőleg, ennek révén sokkal jobban el
mélyülhettek abban, ami az embert emberré teszi,
és a megváltás misztériumának isteni és emberi ko
vászával áthatjátok ezt a bűntől sokféleképpen ter
helt emberséget.

"Maradandó kincsed lesz a mennyben"

5. A meghívás arra is válaszol: mi az ember-lét értel
me, és milyennek kell lennie az embernek. Ez a vá
lasz az egész életnek új értelmet ad, és meghatározza
annak valódi és végső jelentését. Ez az értelem az
evangéliumnak abból a felfogásából ered, mely az
emberi közvéleménnyel ellentétes, mely szerint vala
ki elveszíti életét, ha meg akarja menteni azt; ezzel
szemben, aki elveszíti életét Krisztusért és az evan
géliumért, megnyeri azt, amint Márk megírta (Mk
8,35; lásd Mt 10,39; Lk 9,24).

E szavak fényében válik teljesen érthetővé Jézus
felszólitása: "Menj, add el vagyonodat, és add a
pénzt a szegényeknek, így maradandó kincsed lesz
a mennyben; azután jöjj, és kövess engem" (Mt
19,21). A "menj" és a "jöjj, kövess engem" között
szoros összefüggés van. Mondhatjuk, hogy az utolsó
szavak fejezik ki a meghívás lényegét, azaz: az em
bernek Krisztus nyomába kell lépnie (ebből ered a
"Krisztus követése" kifejezés). Ezek a szavak:
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"menj ... add el ... " a meghívás előfeltételéthatá
rozzák meg. De ez a feltétel nem esik a meghívás
körén kívül, hanem annak egy benső része. Az em
ber emberségének új értelmét nem csupán abban ra
gadja meg, hogy követi Krisztust, hanem oly módon
ragadja meg, amilyen mértékben követi. Ha vagyo
nát eladja, és a pénzt a szegényeknek adja, akkor
döbben rá, hogy aza vagyon és gazdagság, amelyet
birtokolt, nem voltak maradandó értékek: a kincs
sokkal inkább a szívében rejlik. Krisztustól kapja
az erőt, hogy amikor másoknak ad, azzal önmagát
adja. Nem az a gazdag, akinek van, hanem az, aki
ad, aki tud adni.

Ez a nézet, mely ellentétes a közvéleménnyel, az
evangéliumban egyedülálló értelmezést nyer. A lé
tezés programjává válik. Szegénynek lenni abban az
értelemben, ahogyan ezt a kifejezést a názáreti Mes
ter használta, egyenértékűazzal, hogy saját ember
ségemben jó sáfárja vagyok a javaknak, vagy azzal,
hogy megtaláltam a kincset. Ez a kincs romolhatat
lan, ugyanis az emberrel együtt átlép az örökkévaló
ságba, és hozzátartozik az embernek Istentőlkapott
végső céljához. Ez által a kincs által nyeri el az ember
Istenben jövendő,változhatatlan sorsát. Azt mondja
Krisztus: "kincsed lesz a mennyben". Ez a kincs
nem csupán a halál utáni jutalom azokért a cseleke
deteinkért, melyeket az isteni Mester példáját kö
vetve tettünk, hanem inkább eszkatologikus betelje
sedése annak, ami cselekedeteinkben - ha rejtve is 
de szívünk kincséből valósult meg. Amikor Jézus a
hegyi beszédben (lásd Mt 6,19-20) felszólított égi
kincsek gyűjtésére, hozzáfűzte: "Mert hol a kin
csed, ott a szíved is" (Mt 6,21). Ezek a szavak hatá
rozzák meg a keresztény természetfeletti hivatást,
de még inkább annak a természetfelettí hivatásnak
jellegét, mely az evangéliumi tanácsok szerinti élet
ben, a Krisztussal kötött lelki frigyben valósul meg.
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6. Ennek a meghívásnak astruktúrája - amint azt
a szinoptikusok szavaiból (lásd.Mt 19,21; Mk 10,21;
Lk 18,22) kihámozhatjuk - abból tűnikki, hogy saját
emberségünk alapvetőkincsét ahhoz a kincshez mér
jük, amellyel az ember a mennyben rendelkezik.
Saját emberségünk alapvető kincse abban rejlik,
hogy akkor létezünk, ha önmagunkat adjuk oda.
Ebben a meghívásban mindent az élő Jézus Krisztus
személyéhez kell mérnünk. A tökéletesség útjára hí
vó szó őtőle ered a Szentlélek által, aki új és új sze
mélyeket - férfiakat és nőket, életük különböző sza
kaszában, főleg fiatal korukban - ismételten tanít
mindarra, amit Krisztus mondott (Jn 14,26). Amit
névszerint az ifjúnak mondott, aki megkérdezte tőle:

"Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök
életre?" (Mt 19,16). Krisztus válaszából - aki a vele
beszéigetőre ránézett és megkedvelte - a megváltás
titkának hatékony kovásza árad annak tudatába,
szívébe és akaratába, aki őszintén és igazságban
keresi Öt.

Az evangéliumi tanácsok útjára szóló hívás ily
módon mindig Istentől indul: "Nem ti választotta
tok engem, hanem én választottalak titeket, és arra
rendeltelek, hogy menjetek és teremjetek gyümöl
csöt, és gyümölcsötök maradandó lesz" (Jn 15,16).
A hívás maga is ajándék: az ember bensejében látja
meg az evangéliumi ajándékozás törvényét, mely az
ö emberségében gyökerezik. Ajándék, telve az evan
gélium mélységével, ajándék, melyben a megváltás
titkának isteni és emberi lényege ragyog a világra.
"A szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük
Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a
Fiát bűneinkértengesztelésül" (I]n 4,10).
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III. AZ ISTENNEK SZENTELTSÉG
A szerzetesi fogadalom a keresztség teljesebb ki
fejezése

7. Hivatástok elvezetett benneteket a szerzetesi fo
gadalomhoz. Ebben az Egyház szolgálata által Is
tennek szentelt személyek lettetek, és egyúttal a ti
szerzetesi közösségteknek tagjai. Ezért az Egyház
úgy tekint rátok, mint Istennek szentelt személyek
re, akik Jézus Krisztusban szentelték magukat Is
tennek, hogy egyedül az övéi legyenek. Ez az elkö
telezettség meghatározza helyeteket az Egyház nagy
közösségében, Isten népében. És ugyanakkor Isten
népének mindent felölelőküldetéséhez rendelkezés
re bocsátja a lelki és természetfeletti energia forrá
sait: a különleges életformát, a tanúságtételt, az
apostolkodást, és mindezt szerzetesi közösségtekhez
való hűségben, a véle való azonosulásban, annak
szellemi örökségében. Isten népének egyetemes kiil
detése Krisztus messiási küldetésében gyökerezik
- aki próféta, pap és király -, és mi ebből különböző
mértékben részesülünk. Akik Istennek szentelték
magukat, olyan mértékben, amilyen mértékben
Krisztusba beépültek. A beépülés mélységét és erejét
a fogadalom határozza meg.

Ez az új kapcsolat az egy és háromszemélyű
Isten, valamint az ember között Jézus Krisztusban
valósul meg. Ez a kapcsolat abból az eredendő sző

vetségből nő ki, amelyet a keresztség létesített.
A szerzetesi fogadalom lia keresztség legmélyén
gyökerezik, és kifejezi annak teljességét" (Perfectae
Caritatis 5). Ily módon tartalmának lényege szerint
új odaadássá lesz, amelyben az emberi személy Is
tennek adja és szenteli magát, kit mindenek fölött
szeret. A fogadalom általelkőteleztétekmagatokat,
hogy az evangéliumi tanácsok értelmében a tiszta
ságot, a szegénységet és az engedelmességet saját
szerzetesi családotok szabályaiban meghatározott
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módon megtartjátok. Ezzel kifejezésre jut, hogy tel
jesen Istennek vagytok szentelve, és megkapjátok
azt a segítséget, mely ennek teljesítéséhez szükséges.
Ez határozza meg az Istennek szentelt személyek
tanúságtételének és apostolkodásának sajátos for
máját. Ennek a tudatos és szabad önátadásnak és az
Istenhez való tartozandóságnak gyökereit a kereszt
ségben kell keresnünk. Ez a szentség minket a húsvét
misztériumához vezet, mely a krisztusi megváltás
csúcsa és középpontja.

Hogya szerzetesi fogadalom lényegét egészen vi
lágosan láthassuk, segítségül kell vennünk Szent
Pálnak a római levélben található megrázó szavait:
"Vagy nem tudjátok, hogy akik Krisztus Jézusban
megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelked
tünk meg? A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk
vele együtt a halálba, hogy miként. .. Krisztus ...
mi is új életre keljünk" (Róm 6,3-4). " ... a régi
embert bennünk azért feszítették vele együtt a ke
resztre. .. hogy ne szolgáljunk többé a bűnnek"

(Róm 6,6). "Ezért tekintsétek magatokat is úgy,
hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek
Jézus Krisztusban" (Róm 6,ll).

A szerzetesi fogadalom - amely a keresztség szent
ségében gyökerezik - "új eltemetkezés Krisztus ha
lálába": új, mert tudatos és szabadon választott,
új a szeretet és a meghívás miatt, új a szüntelen meg
újulásban. Egy ilyen "eltemetkezés" azt jelenti, hogy
a "Krisztussal együtt eltemetkezett" ember "Krisz
tusban új életre kel". A megfeszített Krisztuson,
mint legmélyebb alapon nyugszik a keresztség és az
evangéliumi tanácsokra tett fogadalom, amely a
II. vatikáni zsinat szavaival - "különleges felszen
teltséget ad". Ez a felszenteltség : halál és egyúttal
szabadulás is. Szent Pál mondja: "úgy tekintsétek
magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek", ugyan
akkor ezt a halált Ifa bűn szolgaságából való szaba
dulásnak" nevezi. Ebből a szerzetesi fölszenteltség-
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ből, amely a keresztség szentségén alapszik, fakad
elsősorban az új élet "az Istenért Jézus Krisztus
ban".

Így tehát, amikor fogadalmat teszünk az evangé
liumi tanácsokra, sokkal érettebb és tudatosabb mó
don "levetjük a régi embert", egyúttal "magunkra
öltjük az új embert, aki az Istenhez hasonlóvá alko
tott, megigazult és szent teremtmény" - hogy ismét
Szent Pál efezusi levelének szavaival éljünk (lásd Ef
4,22-24).

A jegyesi szeretet köteléke

8. Így tehát, kedves testvérek és nővérek, ti vala
mennyien, akik az egész Egyházban az evangéliumi
tanácsokra tett fogadalmatok révén szövetségben
éltek, megváltásunk szentévében újra tudatosítsá
tok, hogy különleges módon részesültök a Megváltó
kereszthalálában. Részesedést mondunk, melynek
erejében vele együtt feltámadtok, mindig új és új
életre támadtok. Az Úr valamennyiőtökhöz szól
Izajás próféta hajdani szavaival:

"Ne félj, mert megváltottalak;
neveden szólítalak: az enyém vagy" (Iz 43,l).

Az evangéliumi felszólítás: "Ha tökéletes akarsz len
ni ... kövess engem" (Mt 19,21), az isteni Mester
szavaiból áradó világossággal vezet és irányít rnin
ket. A megváltás mélységéből fakad Krisztus hívása,
és ebben a mélységben érinti az emberi szívet is.
A megváltás kegyelmének erejéből fakadó üdvözítő
hívás a meghívott lélekben az evangéliumi tanácsok
ra tett fogadalom formájában éri el célját. Ez a ti
válaszotok a megváltói szeretet felszólítására. Ez a
válasz is szeretetböl fakad, az önátadó szerétetből.

Ebben van az Istennek-szenteltség lényege, azaz az
egész személynek a megszentelődése. Izajás szavai:
"megváltottalak - egyém vagy" ezt a szeretetet pe-
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csételik meg; az Istennek szóló teljes és kizárólagos
önátadás szeretetét.

Ily módon alakul ki a jegyesi szeretet, melyben
szüntelenül visszhangzanak az Izraelhez intézett
szavak, hogy az Úr "kiválasztotta... és tulajdoná
ba vette" (Zsolt 135,4). Minden Istennek szentelt
ember személyében az Ú- és Újszövetség "Izraelje"
nyer kiválasztást. Az egész rnessiási nép, az egész
Egyház nyer kiválasztást minden egyes személyben,
kit Isten ebből a népből magának kiválaszt; abban
az emberben, aki mindenkiért Isten tulajdonává
szenteli magát. Bár senki, még a legszentebb ember
sem mondhatja ki Krisztus megváltó erejű szavait:
"értük szentelem magamat" (Jn 17,19), mégis min
denki, aki ajándékozó szeretettel Istennek ajánlja
magát kizárólagos tulajdonnal, eljuthat a hit által
eme szavak világába.

Nemde, erre buzdítanak minket Szent Pálnak a
római levélben található szavai, melyeket gyakran
ismételgetiink. és amelyekről gyakran elmélkedünk:
"Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: ad
játok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul.
Ez legyen szellemetek hódolata" (Róm 12,l). Ezek
ben a szavakban szinte visszhangzanak a messzeség
ből annak ígéi, aki a világba lépve emberré lett, és így
szólt az Atyához: "emberi testet alkottál nékem...
nézd, megyek Istenem, hogy teljesítsem akaratodat"
(Zsid. 10,5.7).

Mélyedjünk el hát - megváltásunk jubileumi évé
vel kapcsolatban Krisztus testének és lelkének misz
tériumába. mely minden megváltói és jegyesi sze
retet forrása; azért jegyesi, mert megváltói. Szeretet
ből adta magát áldozatul, szeretetböl adta oda testét
a világ bűneiért. Ha ti a szerzetesi fogadalom meg
szentelődésével teljesen el tudtok merülni a Meg
váltó húsvéti titkában odaadó szeretetben, akkor
töltse el testeteket és lelketeket az az áldozati lelkü
let, melyre Szent Pál a római levélben buzdít:
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" ... adjátok magatokat áldozatul" (Róm 12,1).
Ilyen módon áthatja a szerzetesi fogadalmat az a
szeretet, mely Jézus szívében megváltói és egyúttal
jegyesi szeretet is. Ilyen szeretetnek kell valameny
nyiőtökbőlkiáradnia - kedves testvérek és nővérek
mely a keresztség szentségén alapuló, különleges
Istennek szenteltségből forrásozik; Krisztusban és
az Egyházban a ti új életeteknek kezdete, kezdete az
új teremtménynek.

Bárcsak ezzel a szeretettel együtt át tudnátok élni
annak örömét, hogy egyedül az Istenéi vagytok, a
Szentháromságnak: az Atya, Fiú és Szentléleknek
az öröksége. Gyakran ismételgessétek a zsoltáros
isteni ihletésűszavait:

"Különben kim lenne a mennyben?
De ha nálad vagyok,
nem kívánok semmit sem a földön.
Testem és szívem elenyészik,
de sziklám és osztályrészem örökre az Isten"

(Zsolt 73,25-26).

Avagy ezeket a sorokat:

"Így szóltam az Úrhoz:
Uram, te vagy boldogságom, téged semmi

sem szárnyal túl!"
"Uram, örökrészem és kelyhern.
te tartod kezedben sorsomat"

(Zsolt 16,2.5).

Az a tudat, hogy a világ Megváltójában, az Egy
ház jegyesében, Jézus Krisztusban az Istenéi vagy
tok, égesse szívetekbe, gondolataitokba, szavaitok
ba és cselekedeteitekbe a bibliai menyasszony pecsét
jét (lásd Én 8,6). Amint jól tudjátok, Krisztusnak ezt
az izzó és mélységes ismeretét napról napra megadja
és erősíti bennetek a személyes, a közösségi és litur-
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gikus imától áthatott életetek, mely szerzetesi kő

zösségteknek sajátja. Éppen ezért azok a szerzetesek,
akik teljesen az elmélkedő imádságnak szentelték
magukat, hatékony és erős támaszai azoknak a test
véreiknek, akik az apostolkodásban tevékenyked
nek. Az a tudat, hogy Krisztuséi vagytok, a világ
és az emberek minden fájdalma, szorongása és re
ménye előtt nyissa meg szíveteket, gondolataitokat
és tevékenységteket a megváltás titkának kulcsával.
Hiszen fölszenteltségetek révén mindezekben Isten
jelenlétének különleges jelei vagytok, annak az Is
tennek, "kinek mindenek élnek" (lásd Lk 20,38), és
akinek láthatatlan országa mindent felölel.

Mikor Krisztus "reátok tekintett, és megszere
tett" titeket, kedves testvérek és nővérek, akkor
mindannyiótoknak szólta, ,kövess engem". De ez azt
jelenti: vedd ki részedet teljességgel és hatékonyan
az "új teremtmény formálásában, melynek létre kell
jönnie az Igazság Lelkének erejéből, aki Krisztus
húsvéti misztériumának bőségébőlmunkálkodik.

IV. AZ EVANGÉLIUMI TANÁCSOK
A megváltás rendje

9. A fogadalom révén mindegyikőtök előtt feltárul
az evangéliumi tanácsok útja. Az evangéliumban
gyakran hangzik el olyan buzdítás, mely túlmutat
a törvényen, nem csupán a "szükségest" mutatja
meg, hanem a "jobbat" is. Ilyen buzdítás: ne ítélj;
adj kölcsönt, viszonzást nem várva; tegyetek eleget
annak, aki kér vagy kíván valamit tőletek; hívd la
komára a szegényeket; bocsássatok meg az emberek
nek (lásd Mt 7,1; Lk 6,35; Mt 5,40-42; Lk 14,13
14; Mt 6,14-15). - és más hasonlók. Ha a hagyo
mány szerint az evangéliumi tanácsokra tett foga
dalom három dologra: a szüzességre, a szegénységre
és az engedelmességre összpontosul, akkor világo-
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san kitűnikezeknek súlya, mert bizonyos értelemben
az üdvrend összefoglaló mozzanatai. Mindaz, ami az
evangéliumban tanácsként elhangzik, áttételesen
ahhoz az úthoz tartozik, melyre Krisztus hiv min
ket, mondván: "kövess engem". A szüzesség, a sze
génység és az engedelmesség ennek az útnak "Krisz
tus-kőzéppontúsági"jelleget adnak, és ráütik a meg
váltás egész rendjének pecsétjét.

Ennek a rendnek természetéhez tartozik a világ
mindenség átalakítása az emberi szív által, a lélek
mélyéből: " ... a természet sóvárogva várja Isten
fiainak megnyilvánulását ... abban a reményben ...
hogy a mulandóság szolgai állapotából majd fel
szabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára"
(Róm 8,19-21). Ez az átalakulás együtt jár azzal a
szeretettel, melyet Krisztus hívása áraszt az ember
szívébe. Azzal a szeretettel, mely a megszenteltség
lényegét adja: amelyben egy férfi vagy nő, a kereszt
ségen alapuló szerzetesi fogadalomrnal Istennek
szenteli magát. Magának a megváltás rendjének fel
tárását Szent János első levelében olvashatjuk: "ne
szeressétek a világot és azt, ami a világhoz tartozik.
Aki a világot szereti, nem szereti az Atyát. Mert
mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a sze
mek kívánsága és az élet kevélysége nem az Atyától
való, hanem a világtól. A világ elmúlik az ő kíván
ságaival; de aki az Atya akaratát cselekszi, örökké
megmarad" (l Jn 2,15-17).

Kedves testvérek és nővérek, a szerzetesi fogada
lom szívetekbe oltja az Atya szeretetét, azt a szere
tetet, mely eltölti Jézusnak, a világ Megváltójának
szívét. Ez a szeretet átöleli a világot és mindent, ami
az Atyától való; ez a szeretet arra törekszik, hogy
legyőzzön mindent a világban "mi nem az Atyától
való". Arra törekszik, hogy legyőzze a hármas kí
vánságot. "A test kívánsága, a szemek kívánsága és
az élet kevélysége" az ember bensejéhez tartoznak,
mint az eredendő bűn öröksége. A világot Isten
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teremtette, és az ember hatalmába adta (lásd Ter
1,28), de az eredendő bún miatt az ember szívében
a világgal való kapcsolata sokféleképpen torzult.
A megváltás rendjében a tisztaság, a szegénység és az
engedelmesség evangéliumi tanácsa a leghatásosabb
eszköz arra, hogy az ember szívében átforrnálódjék
ez, a világgal való kapcsolat: mind a környező, mind
benső világunkkal. Ez utóbbit érti a Szentírás első
sorban "világnak", melyből mindaz fakad, "ami
nem az Atyától való".

Szent János fentebb idézett első levele alapján
könnyen belátható, hogy a három evangéliumi ta
nácsnak milyen nagy jelentősége van a megváltás
rendjében. Ugyanis az evangéliumi tisztaság segít
bennünket, hogy benső életünkben átalakítsunk
mindent, ami a test kívánságából ered; a szegénység
átsegít a szemek kívánságán; az evangéliumi enge
delmességgel pedig rendbe hozhatunk mindent, ami
az ember szívében az élet kevélységéből ered. Mind
ezeket figyelembe véve, ez a győzelem átalakulásnak
mondható, hiszen a megváltás egész elgondolását
így fejezi ki Jézus főpapi imájában: "Nem azt kérem
tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd
meg őket a gonosztól" (Jn 17,15). Az evangéliumi
tanácsok lényegüknél fogva /la teremtmények meg
újítását" szolgálják: a világ úgy legyen alávetve az
embernek, hogy az ember szabadon adhassa át ma
gát az Istennek.

10. Az evangéliumi tanácsok tüzetesebb vizsgálata
újabb összefüggést tár fel a tanácsok és a megváltás
rendje között. A megváltás Jézus Krisztus húsvéti
misztériumában éri el tetőpontját, ott, ahol össze
kapcsolódik a halálban való önkiüresítés a fel
támadásban születő új élettel. Az evangéliumi taná
csok követésében szinte tükröződik a húsvéti misz
térium eme kettőssége (lásd Perfectae Caritatis, 5).
Benne van a szükséges szakítás mindazzal, ami ben-
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nünk. bún vagy annak következménye, és benne van
annak lehetősége, hogy naponta újjászü1essünk az
emberi lélek mélyén rejlő magasabbrendűjóra. Ez a
jó a kegyelem hatására fejlődikki, és erre az ember
lelkét kü1önösen fogékonnyá teszi a tisztaság, a sze
génység és az engedelmesség gyakorlása. Az egész
megváltási rend abban teljesedik ki, hogy minden
szentség elsődleges létesitője, a Szentlélek, titokzatos
módon indítja és irányítja az ember lelkét. Kedves
testvérek és nővérek, az evangéliumi tanácsokra tett
fogadalmatok ezen az úton nyit tág teret néktek az
"új teremtmény" számára (lásd 2Kor 5,17), amely
a megváltás ökonómiája szerint a ti emberi "énetek
ben" bontakozik ki, és személyes énetek révén az
egyéni és a közösségi kapcsolatokban is érvényesül.
És egyúttal érvényre jut az emberiségben, mely része
az Istentől teremtett világnak, annak a világnak,
melyet az Atya újra szeret örök Fiában, a világ Meg
váltójában.

Erről a Fiúról mondja Szent Pál: "Ő mint Is
ten ... szolgai alakot öltött ... kiüresítette önmagát,
és hasonló lett az emberekhez" (Fil 2,6-7). Az evan
géliumi tanácsok követéséhez tartozó lemondás
jellegénél fogva krisztocentrikus. Ezért a názáreti
Mester kimondottan a keresztet jelöli meg követésé
nek feltételeként. Ő, ki valamikor mindannyiótokat
hívott: "kövess engem", azt is mondta: "aki utánam
akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl kereszt
jét, és úgy kövessen engem" (tudniillik: lépjen
nyomomba) (Mk 8,34; Mt 16,24). Ez minden hall
gatójának szólt, nem csupán tanítványainak. Tehát
az önmegtagadás törvénye a keresztény hivatás lé
nyegéhez tartozik, Kiváltképpen annak a hivatás
nak lényegéhez, melyaz evangéliumi tanácsok foga
dalmához kapcsolódik. Azok számára tehát, akik
ennek a hivatásnak útjára léptek, teljesen érthetővé
válnak a filippiekhez írt levélben olvasható súlyos
szavak: "Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek
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tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem, és
hozzá tartozzam" (Fi13,8-9). Az önmegtagadás - a
Kálvária misztériumának megfelelően - szükséges
ahhoz, hogy valaki teljesen a megfeszített és fel
támadt Krisztushoz tartozzék. Olyan lemondásról
van itt szó, amelyben az ember teljesen felismeri em
bersége misztériumát, és azt megerősítiazzal a cso
dálatos fejlődéssel, melyről ugyanaz az apostol má
sutt szól: " ... bár a külső ember romlásnak indult
bennünk, a belső napról napra megújul" (2Kor
4,16). Ilyen módon a megváltás rendje kiárasztja a
megváltás misztériumának erejét az emberi lét te
rületére, azokra, akik szabadon követik Krisztus
hívását az evangéliumi tanácsok szerint a tiszta, a
szegény és az engedelmes életre.

V. TISZTASÁG, SZEGÉNYSÉG,
ENGEDELMESSÉG

11. Tisztaság
A hivatás húsvéti jellegét, mindenegyes tanács ese
tében, különbözőszempontok szerint vizsgálhatjuk.
Valóban a megváltás értékrendjében kell értékelni
és élni azt a tisztaságot, melyet a szegénységgel és az
engedelmességgel együtt fogadtatok. Ebben nyer
választ Krisztus hívó szava: " ... van, aki a mennyek
országáért önként mond le a házasságról. Aki fel
tudja fogni, az fogja föl!" (Mt 19,12). Előzőleg Jézus
határozottan kijelentette: "... csak az fogja fel,
akinek megadatott" (Mt 19,11). - Ez utóbbi szavak
világosan kimondják, hogy ez nem törvény, csak
tanács. Erről szól Szent Pál is a korintusi levélben
(lásd IKor 7,28-40). Ez a tanács elsősorbanaz em
beri szív szeretetére irányul. A szegénység és főként

az engedelmesség a szerzetesi fogadalomból a meg
váltói szeretetet emeli ki, a szüzesség pedig ennek a
szeretetnek inkább a jegyesi jellegét. Nyilvánvaló,
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hogy itt arról a szüzességről van szó, amellyel "ön
ként mond le valaki a házasságról"; itt a szüzesség
a Megváltó iránti jegyesi szeretet kifejezője. Ebben
az értelemben tarút az apostol: " ... aki férjhez
adja hajadon leányát, jól teszi, aki pedig nem adja
férjhez, még jobban teszi" (IKor 7,38). "A nőtlen
nek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az
Úr kedvében" (IKor 7,32), és i.a nem házas asszony
és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és
lélekben szent legyen" (IKor 7,34).

Sem Krisztus, sem Szent Pál szavaiból nem követ
kezik a házasság lebecsülése. A tisztaság evangéliu
mi tanácsa csak utal arra a különleges lehetőségre,
mely az ember számára - legyen az férfi vagy nő 
lehetővé teszi Krisztus, az Úr iránti jegyesi szeretetet.
Hogy valaki "önként lemond a házasságról a meny
nyek országáért", nem csupán szabad akarati el
utasítása a házasságnak és a családi életnek, hanem
karizmatikus döntés, mely Krisztust választja egye
düli és kizárólagos jegyesként. Ez a választás nem
csupán azt teszi lehetővé, hogy valakinek "gondja
legyen arra, ami az Úré", hanem mert ez Ita meny
nyek országáért" történik, ezt az eszkatologikus or
szágot minden ember számára közel hozza, a kor
körülményei szerint, sőt bizonyos mértékben jelen
valóvá is teszi ebben a világban.

Ezáltal az Istennek szentelt személyek megértik az
egész megváltás rendjének legbensőbb célját. Ez a
cél: közelebb hozni Isten országát, mely természete
szerint távoli és eszkatologikus. A szüzességi foga
dalommal Istennek szentelt személyek részt kapnak
a megváltás rendjében, mert azzal, hogy szabadon
lemondanak a házasság és a családi élet örömeiről,

másrészt azáltal, hogy "magukat házasságra alkal
matlanná tették a mennyek országáért", ebbe a
mulandó világba hozzák a jövendő feltámadás és az
örök élet üzenetét (lásd Lk 20,34-36; Mt 22,30;
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Mk 12,25), azét az életét, mely Istenhez kapcsol a
boldog színelátásban és szeretetben. Ez a szeretet
felöleli és áthatja az emberi szív minden szeretetét.

12. A szegénység
A szegénységre vonatkozóan mennyire kifejezőek a
második: korintusi levél szavai, melyek gondosan
összefoglalják mindazt, amit errőlaz evangéliumban
hallunk! "Hiszen ismeritek Urunk Jézus Krisztus
jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé
lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok"
(2Kor 8,9). Ezeknek a szavaknak értelmében a sze
génység Jézus Krisztus megváltói kegyelmének belső
struktúrájához tartozik. A szegénység nélkül érthe
tetlen az istení ajándékozás titka, melyben az ember
részesült. Ez az ajándékozás Jézus Krisztusban vált
teljessé. Az evangéliumban középponti helyet foglal
el a szegénység, a meghirdetett nyolc boldogság
elseje: "Boldogok a lélekben szegények" (Mt 5,3).
Az evangéliumi szegénységben tárul fel az egész ti
tok, "mely öröktől fogva el volt rejtve Istenben"
(Ef 3,9). Csak akik ilyen módon szegények, csupán
ők képesek bensőleg megértení annak szegénységét,
aki végtelenül gazdag. Krisztus szegénysége Isten
végtelen gazdagságát rejti, sőt az annak tagadhatat
lan bizonysága. Isten gazdagsága nem nyilvánulhat
meg semmiféle teremtett értékben megfelelőmódon.
Kizárólag a szegénységben fejezheti ki magát. Ezért
tudják csak a szegények megérteni, azok, akik:lélek
ben szegények. Közöttük Krisztus, az isten-ember
az első, ő, "aki gazdag volt és szegénnyé lett".
Ő nemcsak tanítója, hanem hirdetője és kezese an
nak a megváltó szegénységnek, amely megfelel Isten
végtelen gazdagságának és kegyelme kimeríthetetlen
erejének.

Tehát az is igaz, amit az Apostol mond: " ... add
el, amid van. . . oszd szét ... és maradandó kincsed
lesz a mennyben" (Mt 19,21; lásd Mk 10,21;
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Lk 18,22). Ezekben a szavakban felszólítás van:
saját szegénységünkbőlgazdagodjanak mások. En
nek a felszólításnak mélyén rejlik Isten végtelen
gazdagságának bizonysága, azé a gazdagságé, mely
a kegyelem titkában kiárad az ember lelkébe, hogy
ott forrást fakasszon a szegénységből mások gazda
godására. Ez nem vethetőössze az anyagi javak sem
miféle bőségével, ebből a forrásból, miként Istentől,
úgy árad a jó mások számára. Ez az ajándékozás
valósul meg Krisztus misztéríumában, akinek sze
génységéből lettünk gazdaggá. Az evangélium lap
jain figyelemmel kísérhetjük, hogy ez a gazdagodás
hogyan fejlődöttés érte el csúcspontját a húsvéti ese
ményben: az a Krisztus, aki a kereszthalálban a leg
szegényebbnek bizonyult, ugyanaz, aki feltámadása
által az új élet teljességével mérhetetlenül gazdagított
minket.

Kedves testvérek és nővérek, ti, akik az evangéliu
mi fogadalom révén lélekben szegények vagytok,
vállaljátok egész életetek folyamán Krisztusnak ezt
az üdvözítő szegénységét: napról napra érlelődjék

ez bennetek! "Elsősorban Isten országát és annak
igazságát keressétek... " ... és a továbbiakat
"mind megkapjátok hozzá" (Mt 6,33). Bárcsak
bennetek és általatok beteljesednék a szegények, a
lélekben szegények (lásd Mt 5,3) számára ígért evan
géliumi boldogság! (lásd Lk 6,20).

Engedelmesség

13. Krisztus "mint Isten, az Istennel való egyenlősé
get nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltét
lenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött,
kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez.
Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Meg
alázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, még
pedig a kereszthalálig" (Fil 2,6-8). Szent Pálnak a
filippiekhez írt leveléből ezek a sorok a megváltás
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lényegét érintik. Ebben az igazságban Jézus Krisztus
engedelmessége különleges és meghatározó módon
található meg. Ezt csak megerősítik a rómaiakhoz
írt levél szavai: "Ahogy egy embernek engedetlen
sége miatt mindnyájan bűnössé váltak, egynek en
gedelmességéért meg is igazultak" (Róm 5,19).

Az engedelmesség evangéliumi tanácsa olyan
meghívás, mely Krisztus "mindhalálig" tartó enge
delmességéből ered. Mindazok, akik Krisztus "kö
vess engem" felszólítására ezt a meghívást elfogad
ták, elkötelezték magukat - amint a zsinat tanítja 
Krisztus követésére, aki Ifa kereszthalálig tartó en
gedelmessége által az embereket megváltotta és meg
szentelte" (Perfectae Caritatis, l). Az engedelmesség
evangéliumi tanácsát követve eljutunk a megváltás
ökonómiájának legbensőbb lényegéhez. Amennyi
ben megvalósítják ezt az evangéliumi tanácsot, kii
lönös módon részesülnek annak az egynek engedel
mességében, akinek engedelmessége által "oly sokan
lettek megigazultakká".

Nyugodtan mondhatjuk, hogy mindazok, akik az
engedelmesség evangéliumi tanácsa szerint akarnak
élni, különös módon odaállnak a gonoszság misz
tériuma (lásd 2Tesz 2,7) és a megigazulás, valamint
az üdvözítő kegyelem misztériuma közé. Ebben a
helyzetben szembekerülnek az emberi természet
bűnre való hajlamával, annak gyökerével, az "élet
kevélységének" egész örökségével és a túlzott ön
szeretetből fakadó uralomvággyal, a szolgálat el
utasításával, de ugyanakkor az engedelmesség fo
gadalmával arra törekszenek, hogy Krisztus hason
latosságára formálják önmagukat, annak a Krisz
tusnak hasonlóságára, aki "engedelmességével az
embereket megváltotta és megszentelte". Arra tö
rekszenek, hogy az engedelmesség tanácsában meg
találják feladatukat Krisztus megváltói művében,

és megtalálják saját megszentelődésükútját.
Ezt az utat jelölte meg Krisztus az evangéliumban,
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amikor gyakran szólt az Atya akaratának teljesíté
séről, annak állandó kereséséről: "Az én eledelem,
hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s el
végezzem, amit rám bízott" (Jn 4,34). "Mert nem a
magam akaratát keresem, hanem annak akaratát,
aki küldött" (Jn 5,30). "Aki küldött, velem van,
nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami
tetszésére van" (Jn 8,29). "Nem azért szálltam alá a
mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg,
hanem annak akaratát, aki küldött" (Jn 6,38). Ez az
Isten akaratának teljesítésére irányuló készség em
lékezetünkbe idézi a zsoltáros messiási vallomását:
"A könyvtekercsben rólam írták, hogy teljesítsem
akaratodat. Parancsod, Istenem, örömmel tölti el
szívemet" (Zsolt 40,8-9; lásd Zsid 10,7).

A Fiúnak ez az örömteljes engedelmessége a szen
vedésben és a kereszten éri el tetőpontját: "Atyám,
ha akarod, kerüljön el ez a kehely, De ne az én
akaratom teljesüljön, hanem a tiéd" (Lk 22,42; lásd
Mk 14,36; Mt 26,42). Krisztus már a Getszemán
kerti imában kész volt elfogadni az Atya akaratát,
eltöltötte a fájdalom teljessége, és ez változott i.a ha
lálig, a kereszthalálig" tartó engedelmességgé,
amelyről Szent Pál beszél.

Az engedelmességi fogadalom révén, az Istennek
szentelt személyek alázatosan elszánják magukat
arra, hogy elsősorban a Megváltó engedelmességét
akarják követni. A keresztény élet mindenkit kötelez
Isten akaratának elfogadására és törvényeinek meg
tartására, mégis a szerzetesi mivolt, a tökéletesség
állapota, az engedelmesség fogadalma - kedves
testvérek és nővérek - megerősíti mindegyikőtök

lelkében annak a szoros kapcsolatnak kötelezett
ségét, mely benneteket a "mindhalálig engedelmes"
Krisztushoz fűz. És mert Krisztusnak ez az engedel
messége a megváltás művének legbensőbb magva,
amint azt az idézett apostol szavai tanúsítják, ezért
az engedelmesség evangéliumi tanácsában meg kell
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látnunk a megváltás ökonómiájának sajátos mozza
natát, mely áthatja a ti hivatástokat, melyet az Egy
házban betöltötök.
Ebből adódik "a Szentlélek iránti feltétlen oda

adás" Ö iránta, aki rnindenekelőtt az Egyházban
tevékenykedik, mint azt elődünk,VI. Pál Evangelica
Testificatio ke zdetű apostoli iratában kifejtette, de
ugyanez tűnik ki szerzetesi közösségeitek Constitu
tióiból, Ebből adódik az a vallásos engedelmesség,
mellyel az Istennek szentelt személyek, hitük szel
lemében a törvényes elöljáróik iránt viseltetnek,
akik Isten helyettesei. Erre vonatkozóan fontos
figyelmeztetést találunk a Zsidó levélben: "Engedel
meskedjetek elöljáróitoknak, és kövessétek őket,

mert ők vigyáznak rátok abban a tudatban, hogy
számot adnak lelketekről." A levél szerzője hozzá
fűzi: " ... bárcsak örömmel tehetnék, nem sóhajtoz
va, mert hisz az nem válnék javatokra" (Zsid 13,17).

Az elöljárók a maguk részéről vegyék fontolóra,
hogy nékik a szolgálat szellemében kell élniök a ha
talommal, melyet az Egyház hivatala rájuk bízott;
legyenek mindig készségesek és hallgassák meg test
véreiket, hogy jobban megértsék, mit kíván az Úr
mindegyíkőjüktől,de ugyanakkor szigorúan ragasz
kodjanak döntés és rendelkezés dolgában ahhoz,
amit megfelelőneklátnak.

Az így értelmezett alárendeltségből és engedel
mességből ered a szolgálat lelkűlete, mely a ti egész
életeteket Krisztus példájához igazítja, ki .mern azért
jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy Ö szolgál
jon, és életét adja váltságul sokakért" (Mk 10,45).
Hajdan Jézus anyja az angyali üdvözlet döntő pilla
natában, kezdettől fogva bekapcsolódott a megvál
tás üdvözítő rendjébe, amikor mondotta: "Íme az
Úr szolgáló leánya, legyen nékem a te igéd szerint"
(Lk 1,38).

Ne felejtsétek ezenkívül- kedves testvérek és nő
vérek -, hogy az az engedelmesség, amellyel fenn-
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tartás nélkül Istennek szenteltétek magatokat az
evangéliumi tanácsok fogadalmában, mindegyikő
tök számára a belső szabadság példátlan jele, miként
Krisztus szabadságának végleges kifejezője az Ő

"mindhalálig" való engedelmessége: " ... odaadom
életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi
el tőlem senki, magam adom oda... " (Jn 10,17-18).

VI. AZ EGYHÁZ IRÁNTI SZERETET

14. Megváltásunk jubileumi évében az egész Egyház
meg akarja újítani Krisztus iránti szeretetét, aki a
világ és az emberek megváltója, a mi Urunk és az
Egyház jegyese. Ezért tekint rátok ebben a szentév
ben különös figyelemmel - kedves testvérek és nő
vérek. Ti, mint Istennek szentelt személyek, külön
leges helyet foglaltok el akár Isten népének egyete
mes közösségében, akár a helyi közösségekben. Ha
az Egyház azt kívánja, hogy a rendkívüli szentév
kegyelme révén megújuljon Krisztus iránti szeretete
tek, akkor ezt annak tudatában teszi, hogy az egye
sek szeretete Isten egész népének javára válik.
Az Egyház tudja, hogyafölszentelt személyek Krisz
tus iránti szeretete az egész misztikus test szeretete,
mely az isteni Jegyesre, a misztikus test fejére irá
nyul. Az Egyház hálás néktek, hogy az evangéliumi
tanácsokra tett fogadalmatokkal Istennek szentelté
tek magatokat, mert ezzel különlegesen tesztek tanú
ságot a szeretetröl. Egyúttal megerősítibelétek vetett
bizalmát, mert azt az életmódot választottátok,
mely Istennek egyedülálló ajándéka az Egyház szá
mára. Az Egyház számít a ti nagylelkű együttműkö
déstekre, hogy hűséges sáfárai és munkatársai lesz
tek az "együtt az Egyházzal" gondolatának; mindig
együtt dolgoztok vele, Péter tanítóhivatalának és a
vele közösségben levő főpásztorok útmutatásával
és intézkedésével összhangban, megerősítve egyé-
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nenként és közösségben is az egyházias lelkületet.
Ugyanakkor az Egyház imádkozik értetek, hogy
meg ne fogyatkozzatok a szeretet tanúságtételében
(lásd Lk 22,32), és kér titeket, hogy ebben a szellem
ben fogadjátok a megváltás szentévének üzenetét.

Ugyanerre kér az Apostol a filippiekhez írott le
vélben: " ... hogy szeretetetek egyre jobban gyara
podjék a helyes ismeretekben és a teljes megértésben,
hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták
és feddhetetlenek lesztek Krisztus napjára, bővelked
ni fogtok az igaz élet gyümölcseiben" (Fil l, 9-11).

Krisztus megváltói művével, fIa nékünk ajándé
kozott Szentlélekkel, kiáradt szívünkbe az Isten sze
retete" (Róm 5,5). Szüntelenül kérjük a Szentlelket,
hogy "mindenki saját ajándékának" (lásd IKor 7,7)
megfelelően tudjon tanúságot tenni erről a szeretet
ről. Győzedelmeskedjék bennetek fIa lélek törvé
nye ... a Krisztusban való élet" hivatástokhoz méltó
módon, az a törvény, mely "megszabadít. .. a halál
törvényétől"(Róm 8,2). Éljétek tehát ezt az új életet
felszenteltségetek mértéke szerint, a különböző ka
rizmatikus adományok mértéke szerint, melyek
megfelelnek az egyes rendi közösségek elkötelezett
ségének. Az evangéliumi tanácsokra tett fogadalom
mindegyikőtöknekmegmutatja mindazt, amit a Lé
lek által el lehet fojtani (lásd Róm 8,B), ami ellen
tétes ezzel az élettel; ami a bűnt és a halált szolgálja;
ami ellentmond az Isten és az emberek igaz szerete
tének. A világ igényli ezt az igazi szembefordulást,
mely a szerzetesi elkötelezettségben rejlik; ez az ál
landó üdvözítőmegújulás kovásza. "Ne hasonlulja
tok a világhoz, hanem gondolkodástokban meg
újulva, alakuljatok át, hogy felismerjétek: mi az Is
ten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a
tökéletes" (Róm 12,2). Az Ecclesiae Sanctae apostoli
iratban a tapasztalatok összegzésére és a kor köve
telményeihez való alka1mazkodásra szánt időszak
letelt, és az egyes intézmények már megkapták vagy
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hamarosan megkapják a megújított rendi szabály
zat jóváhagyását. Bárcsak. ösztönözne benneteket az
Egyháznak ez az ajándéka arra, hogy ezeket a sza
bályokat megismerjétek, megszeressétek, de főként
nagylelkűen és hűségesen életre váltsátok, emlékeze
tetekbe idézve, hogy a szeretet vitathatatlan jele az
engedelmesség!

A mai világ és az emberiség igényli a szeretetnek
ezt a megnyilvánulását. Igényli a megváltás mellett i
tanúságtételt úgy, amint az az evangéliumi tanácsok
ra tett fogadalomban megtalálható. A tanácsok,
mindegyik a maga módján, de belső összefüggésük
egészében is, a megváltás bizonyságai, melyek a ke
reszt és a feltámadás erejében a világot és az egész
emberiséget elvezetik a Szentlélekben a végső betel
jesedésre. Ezt a beteljesedést az ember - és általa az
egész teremtett világ - Istenben és csakis Istenben
találhatja meg. A ti tanúságtételetek ezért felbecsül
hetetlen értékű. Kitartóan kell fáradoznunk, hogy
ez világossá váljék az emberek előtt, és megteremje
gyümölcsét. Az egyházi előírások hűséges megtartá
sa sokban segít benneteket, hogya ti fölszenteltség
tek és szegénységi elkötelezettségtek külsőleg is ki
fejezésre jusson (lásd C. J. C. 669).

Az apostolkodás

15. Amikor így tanúskodtok a Krisztus iránti jegyesi
szeretetről, akkor ebből kiviláglik minden ember
számára az evangélium teljes üdvözítő igazsága.
Kedves testvérek és nővérek, ebből ered hivatástok
sajátosságaként az Egyház apostoli munkájában
való részesedés, az egyetemes küldetésben való ré
szesedés, amelyet Istentől kapott sokféle adomány
nyal minden nép között különbözö módokon gya
koroltok. A ti sajátos küldetéstek harmonikusan
kapcsolódik az apostolok kűldetéséhez, akiket az
Úr "minden néphez" küldött, hogy " tanítsák"
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(lásd.Mt 28,19) őket, és ennek megfelelőenkapcsoló
dik most is a hierarchikus rend küldetéséhez. Az
apostoli munkában, melyet a felszentelt személyek
folytatnak, a Krisztus iránti jegyesi szeretet termé
szetszerűenátformálódik az Egyház iránti szeretetté,
mert az Egyház Krisztus teste, Isten népe, az Egyház
egyben anya és jegyes is.

Nehéz volna leírni avagy felsorolni, hogy az Is
tennek szentelt személyek az apostolkodásban
hányféle módon nyilvánithatják az Egyház iránti
szeretetüket. Ez attól függ, hogy a rendalapító mi
lyen különleges adományokban részesült, melyet
Isten elfogadott, az Egyház jóváhagyott, és így az
egész közösség karizmájává lett. Ez az adomány
megfelel az Egyház különböző szükségleteinek és a
történelmi korok igényeinek, és ugyanakkor folya
matossá válik és erősödik a szerzetesi közösségek
életében, mint az Egyház életének és apostolkodásá
nak egyik maradandó eleme. Akár az apostolko
dást termékennyé tévő szernlélődésről, akár a köz
vetlen apostoli tevékenységről van szó, mindezek
ben az elemekben és minden területen kísér benne
teket az Egyház áldása, lelkipásztori és anyai gon
doskodása. Így tudjátok megőrizni Isten népében,
a hivatások és karizmák nagy és általános közösségé
ben a lelkiség azonosságát és tevékenységteknek he
lyes irányvonalát. Az egyes intézmények - akár
külön-külön, akár szervesen beépűlve az Egyház ál
talános küldetésébe - sajátos módon előtérbe helye
zik a megváltásnak egyfajta rendjét. Kedves test
vérek és nővérek, ennek a jelét mélyen magatokban
hordozzátok, mert fel vagytok szentelve, és az evan
géliumi tanácsokra fogadalmat tettetek.

Bár a ti sokrétű apostoli munkátok nagyon fon
tos, mégis a ti legfontosabb apostolkodási ténykedé
setek mindig az, hogy mik vagytok és kik vagytok az
Egyházban. Míndegyíkőtökrölkülönösen megismé
telhetők az Apostol szavai: "Hiszen meghaltatok,
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és életetek Krisztussal van elrejtve az Istenben'
(Kol 3,3). Ez a "Krisztussal való elrejtettség Isten
ben" egyúttal rátok is vonatkoztatja a Mester sza
vait: II' •• ugyanúgy a ti világosságtok is világítson
az embereknek, hogy jótetteiket látva dicsőítsék
mennyei Atyátokat" (Mt 5,16).

"Világítanotok kell az embereknek", ezért fontos,
hogy tanúságot tegyetek saját közösségtekben a köl
csönös szeretetről,mely minden közösségben hozzá
tartozik a testvériség szelleméhez, mert az Úr azt
mondta: "Arról tudják meg majd rólatok, hogy az én
tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok
egymás iránt" (Jn 13,35).

A ti szerzetesi életetek alapvetően közösségi ter
mészetű, amelyet "az evangéliumi tanítás, a szent
liturgiaésfőkéntaz eukarisztiatáplál; kimagasló mó
don valósítja a személyek közötti és a közösségi
kapcsolatot, ha "megelőzitek egymást tisztelet
adásban és hordozzátok egymás terhét"; ezzel a
lelki egységgel igazolj átok, hogy "az Úr jelenlétének
örvendeztek" (Perfectae Caritatis 15). Nagyon fon
tos, hogy az Egyházban végzett apostoli munkátok
ban viseljétek szíveteken az emberek baját és fájdal
mát, mely a mai világban oly nyíltan és megrázóan
jelentkezik. Az Apostol ezt tanítja: "Hordozzátok
egymás terhét, így teljesítsétek Krisztus törvényét"
(Gal 6,2), majd hozzáfűzi: "A törvény tökéletes tel
jesítése tehát a szeretet" (Róm 13,10).

A ti killdetésteknek láthatónak kell lennie ! Mély
nek, nagyon mélynek kell lennie annak a köteléknek.
mely benneteket az Egyházhoz köt (lásd C. J.C. can
675,3). Mindazzal, amit tesztek, de főként azáltal,
amik vagytok, hirdetitek és tanúsítjátok azt az igaz
ságot, hogy "Krisztus szerette az Egyházat, és fel
áldozta magát érte" (Ef 5,25). Ez az igazság az egész
megváltás rendjének alapja. Bárcsak Krisztusból, a
világ megváltójából eredne az Egyház iránti szerete
tetek kiapadhatatlan forrása!
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VII. BEFEJEZÉS

16. Ez a buzdítás, melyben megvállásunk jubileumi
évében, az Angyali Üdvözlet ünnepén fordulunk
hozzátok, bizonysága annak a szeretetnek, amellyel
az Egyház a szerzeteseket és szerzetesnőket körül
veszi. Ti - szeretett testvérek és nővérek - az Egyház
különös értéke vagytok. Ezt az értéket teljesebben
megértjük, ha végiggondoljuk a megváltás igaz
ságát. Erre alkalmat és inditást ad ez a szentév. Is
merjétek fel ennek fényében azonosságtokat és mél
tóságotokat. Krisztus keresztje és feltámadása által
a Szentlélek "gyújtson lelketekben világosságot,
hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg ben
neteket, milyen gazdag az a felséges örökség, ame
lyet ő a szenteknek szán" (Ef 1,18).

Az Egyház szüntelenül könyörög ezért a lélekben
gyújtott világosságért mindannyiótok számára, akik
már az evangéliumi tanácsok fogadalmának útjára
léptetek. A léleknek ezt a világosságát kéri veletek
együtt az Egyház sok keresztény ember számára,
főkéntmindkét nembeli ifjúság számára, hogy meg
találják ezt az utat és ne féljenek azon elindulni; a
mai világ visszahúzó erői ellenére hallják meg Krisz
tus hívó szavát: "kövess engem" (Lk 5,27). Néktek
is fáradoznotok kell ezért imádsággal, és tanúságot
kell tennetek arról a szeretetről, mely által "ben
nünk marad az Isten és a szeretete tökéletes lesz
bennünk" (l Jn 4,12). Bárcsak mindenhová eljutna
ez a tanúságtétel és mindenhol megértenék! Bár
csak korunk lélekben megfáradt emberei erőt és
reményt meríthetnének belőle! Szolgáljátok tehát
testvéreiteket olyan őrőrnmel, me1y abból a szívből

árad, amelyben Krisztus lakozik. "Bárcsak a mai
világ. .. nem fáradt és reményben megrokkant
igehirdetők útján kapná az evangéliumot... ha
nem az evangélium olyan szolgáitól, kiknek öröm-
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től sugárzik; olyanoktól, akiket már előzőleg be
töltött Krisztus öröme" (Evangelii Nuntiandi 80).

Irántatok való szeretetbőlaz Egyház sohasem szű

nik meg "térdet hajtani az Atya előtt" (lásd Ef 3,14),
"hogy megerősödjetek benső emberré" (lásd Ef
3,16). Miként néktek, úgy adja meg Isten megkeresz
telt testvéreink közül sokaknak, különösen a fiata
loknak, hogy megtalálják a szentségnek azt az út
ját, amelyben a történelem során oly sok nemzedék
járt együtt Krisztussal, a világ megváltójával, a lel
kek jegyesével, maguk mögött hagyva Istennek azt
a ragyogó fényességét, mely körülvette őket, és
amely mind ez ideig átsugárzik az emberi élet homá
lyán és árnyain.

Akik az Egyház és a világ történetének jelen pil
lanatában ezen az úton vándoroltok, néktek vala
mennyiőtöknek szól a megváltás jubileumi évének
hő kívánsága: verjetek gyökeret és vessetek alapot
"a szeretetben, hogy fel tudjátok fogni, az összes
szentekkel együtt, rni a szélesség és hosszúság, a ma
gasság és mélység, megismerjétek Krisztus minden
értelmet meghaladó szeretetét és beteljetek az Isten
egész teljességéve!" (Ef 3,17-19).

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének üzenete

17. Megváltásunk eme szentévében, a megtestesü
lés hírüladásának ünnepén ezeket a buzdító soro
kat a Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szivé
nek szenteljük. Valamennyi személy között, kik
Istennek szentelték magukat, Ő az első. Ő - a názá
reti szűz - a legteljesebben és a legtökéletesebben
szentelte magát Istennek. Az istenanyaságban, a
Szentlélek erejével, érte el az ő jegyesi szeretete a
csúcspontját. Ő, ki mint anya, Krisztust az ölében
hordozta, ő valósította meg a legteljesebb értelem
ben a hívást: "kövess engem". Ő követte Fiát - ő az
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anya - mint Mesterét a tisztaságban, a szegénység
ben és az engedelmességben.

Milyen szegény volt ő a betlehemi éjszakában, és
milyen szegény a Kálvária hegyén! Milyen engedel
mes volt ő, amikor az angyal köszöntötte, és a ke
reszt mellett állva milyen engedelmes volt, amikor
elfogadta Fia halálát, Ilki engedelmes volt a kereszt
halálig". Földi életében teljesen átadta magát a leg
tisztább szeretettel Isten országának!

Ha az egész Egyház Máriát tekinti legfőbb példa
képének, mennyivel inkább tekinthetitek őt annak
ti, kik az Egyház szívében Istennek szentelt szemé
lyek és közösségek vagytok. Ezen a napon, melyen
megemlékezünk, megváltásunk szentévének meg
kezdéséről, üzenettel fordulok hozzátok, és hívlak
titeket: élesszétek fel szerzetesi felszenteltségteket
Isten anyjának példája szerint.

Szeretett testvérek és nővérek! "Hűséges az Isten,
aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi
Urunknak közösségébe" (IKor 1,9). Tartsatok ki
annak hűségében,ki maga is hűséges, és törekedje
tek arra, hogy Máriában ehhez különleges támaszra
találjatok. Isten őt meghívta, hogy a legtökéletesebb
közösségben legyen Fiával. Legyen veletek evan
géliumi utatokon ő, a hűséges Szűz, aki egyúttal
anya is. Segítsen benneteket, hogy ízleljétek, és a vi
lág előtt tanúsítsátok, hogy milyen végtelenül hűsé
ges maga az Isten!

Ezeket óhajtva adjuk rátok szívünk mélyéből

apostoli áldásunkat.

Kelt Rómában, Szent Péternél, 1984. március 25-én,
Megváltásunk Jubileumi évében, pápaságunk hato
dik esztendejében.
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