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Pax et Bonum 

Mottó: Jézus Krisztus vagy semmi… Vagy létezik Isten és Jézus 
Krisztus valóban az Isten Fia, aki emberré lett, emberi sorsunkat 
magával vitte a keresztre és feltámadásával megnyitotta számunkra a 
soha el nem múló életet, vagy pedig egyenesen az abszurd felé 
tartunk, ha egyáltalán nem vagyunk még ott.” (André Leonard Brüsseli 
érsek: Miért hiszünk? – A hit érvei. Szent István Társulat 2012.) 

Az új év, valamint az Egyház által mindannyiunk számára kijelölt 
Hit éve sokunkat arra késztet, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a 
kegyelmi adományok felismerésére és befogadására.  Mivelhogy a 
napokban két előadás is a kezembe akadt, amelyek aktualitása most 
is – vagy talán még fokozottan is – megkérdőjelezhetetlenül szólít a 
végiggondolásra, ezért úgy döntöttem, hogy megosztom a 
testvérekkel. Mindkét megnyilatkozás kérésre született és el is 
hangzott, de közlésére még nem került sor. Reményem szerint nem 
érdektelen, ha most megosztom a testvérekkel. Egyben kérem azt is, 
hogy a béke világnapjára közzétett pápai üzenetet is alaposan 
nézzétek át és lehetőség szerint beszéljétek meg. Hiszen 
mindannyian tudjuk, hogy a benne foglalt kérdések igen nagy 
mértékben meghatározzák a mindennapjainkat és a jövőnket. Vagy 
gyermekeink és unokáink életét! 

Legyen gondunk a korai húsvétra. Ebből következően idén április 
8-án lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony – az Ige megtestesülésének 
ünnepe. Az isteni irgalmasság vasárnapja április 7-én a húsvét utáni 
vasárnap.  

 
Szeretettel: János testvéretek 
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Emberképünk, jövőképünk  

A szabadság lehetőségével megfogant ember, önálló életre képtelen ugyan, de él. Ahhoz, hogy 
a magzati életét élő ember mások számára is tapasztalhatóvá váljon, bizonyos időnek kell eltelnie. S 
mikor elérkezik az idők teljessége ennek a megfogant életnek a megszületése szempontjából, akkor 
egy soha nem tapasztalt és meg nem ismétlődő nézőpontból láthatjuk Istenünket. Az ember ugyanis 
Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény. De abban az esetben, ha a szülés-születés körüli 
nehézségek és szenvedések olyan mértékig fogva tartanak, hogy nincs kedvünk és erőnk megnézni 
az újszülöttet, akkor félő, hogy Istenről és ezt követően az emberről is hamis képet alkotunk.  

Az 1956-ban megfogant szabadság lehetősége – ami egy gigantikus méretű modern 
rabszolgaság megsemmisülését indította el – és 1989-ben szülési fájdalmait megkezdő magyarság 
szorongással és várakozással teli, mégis reménykedő állapotában készül a szabadság lehetőségével 
élni tudó ember megszületésére. Dum spiro spero – amíg élek, remélek. Remény nélkül nincs élet. 
De mint minden szülést, ezt is kísérik nehézségek és igen fájdalmas szenvedések. Ezt számításon 
kívül hagyni súlyos hiba, hiszen az ismerhető tényeknek való hátat fordításból adódik. Nem merünk 
és legtöbbször nem is tudunk, de leginkább nem akarunk szembenézni azokkal a tehetetlenségekkel, 
amelyek ismeretében jobban élhetnénk lehetőségeinkkel.  

Nem kívánok nagyobb körben megállapításokat tenni, mint szűkebb hazánk, Magyarország. 
Nem azért teszem így, mert lehetetlen nagyobb egységben – pl. Európa vonatkozásában – 
témánkról gondolkozni. Úgy látszik ésszerűnek és egyben leginkább elgondolkoztatónak is, ha 
megmaradok hazai viszonyaink elemzésénél. Ahhoz, hogy emberképünkről és jövőképünkről 
gondolkozzunk, óhatatlanul szembesülnünk kell azokkal a tényekkel, melyek körülvesznek.  

A szülni készülő nőt is megvizsgálják és a vizsgálati tényekből összeálló diagnózis birtokában 
teszik meg a szükséges következő lépést.  

Nem kerülhetjük meg azt a súlyos – talán tragikus – és mindannyiunkat érintő tényt, hogy egy 
tízmilliós nép hatmillió legálisan lemészárolt, GARANTÁLTAN ÁRTATLAN emberért felelős. De 
nem a kollektív felelősség senkit nem kötelező hazug frázisának mértékével, hanem mindenkit 
külön-külön személyesen, bűnének mértéke szerint, amit Isten előtt képes csak felismerni és 
megbánni. Tehát nem kell és nem is lehet bűnlistákat gyártanunk egymásnak. Ugyanakkor nem 
áltathatjuk magunkat, hogy ez a szörnyű tett – amihez semmi, de semmi nem mérhető – 
nyomtalanul elmúlt vagy könnyedén kiheverhető. S itt elsősorban nem a hatmillió meg nem 
születhetett ember tényleges hiányáról beszélek. Nem mintha erről nem lehetne érdemben beszélni. 
Vegyük tudomásul, hogy ez a tett nemcsak az érintett női pszüchét terhelte meg szinte 
feloldhatatlan szorongással, hanem az egész környezetét. (Nem szeretnék kitérni a különböző szintű 
pszichiátriai kórtünetek növekvő számára.) 

Egyre bizonyosabb a pszichológia és a pszichiátria kutatásai alapján, hogy a művi vetélés olyan 
roncsolást végez az emberi lélekben, aminek következményei beláthatatlanok. Ezért is mondta az 
Apostoli Szentszéki Bíróság tagjainak II. János Pál pápa 1995. február 10-én: „Csak a pszichológia 
és a pszichiátria újabb tudományosan bizonyított eredményeivel kiegészített keresztény 
antropológia adhat teljes és reális képet az emberről. Ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy az emberi 
természet sebezhető, és hajlamos a rosszra, akkor súlyos hibákat követünk el a nevelés, a politika, a 
társadalmi tevékenység és az erkölcs területén.” 

Ennek tudatában nem gondolhatjuk azt, hogy 1992. december 17-én a magyar parlament tudta, 
hogy mit cselekszik. Természetesen sokkal rosszabb a helyzet abban az esetben, ha tudta, mit tesz.  

A megszülető gyermekek, akik túlnyomó többségben olyan családban születnek, ahol a szülők 
önhibájukon kívül is alkalmatlanok a szülőszerepre, bizony veszélyeztetettek.  
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Komáromi J.  

Assisi Szent Ferenc 

A kényelem és élvezetkultúra olyan méreteket ölt, ami a szélsőségesen individuális irányba 
mutat. Leginkább ez a szélsőséges individualizmus, ami a liberális eszmerendszer köntösébe bújva 
próbálja újra meg újra kikezdeni a családot. Elhitetni szeretné – igen sok esetben eredményt is 
elérve −, hogy az utódok felnevelése „szakemberek” dolga csupán. Mintha az ember egy olyan 
individuális lény volna, akinek megmunkálására a különböző szakemberek bevonását igénybe véve 
lehetne csak „eredményes munkát” végezni. Természetesen ez nem a különböző szakemberek 
ilyen-olyan kompetenciáját vonja kétségbe, hanem kifejezetten hangsúlyoznunk kell, hogy a család, 
mint alapsejt és a személyiség alapjait meghatározó közeg, elengedhetetlenül szükséges. Ki kell 
mernünk mondani, hogy a család személyiségérlelő közege nélkül a nevelést helyettesíteni kívánó 
intézmények kifejezetten károsak. S itt nem a sajnálatos és tragikus körülmények között 
családnélküliek intézményekben való megsegítése ellen szólok. Hiszen tudjuk jól, hogy erre 
múlhatatlanul nagy szükség van. Miközben azt is tudjuk, hogy minden esetben az intézmény 
természetéből adódóan nem adhat olyan – a családban elsajátítható – személyes értékeket, ami a 
harmonikus interiorizációt nagymértékben segíti.  

Akkor, amikor emberképünket a diagnosztika oldaláról szemléljük, tudatosítanunk kell, hogy 
ha még oly pontos is a felmérésünk, ill. megfigyelésünk, akkor sem látjuk teljes életszerűségében a 
valóságot. Mindenki hajlamának és világnézeti beállítódásának eredőjeként színezi és értelmezi 
önmaga számára. A bajok akkor növekednek, mikor nem kívánunk szembesülni a minket körülvevő 
és mindannyiunkat lényegileg befolyásoló tényekkel.  

Az egyik ilyen és mindannyiunkat teljes egzisztenciájában érintő és bizonyos szempontból 
meghatározó tényező, hogy a mindeneket teremtő Isten és az embert önmaga képére megalkotó 
egyetemes SZERETET Jézus Krisztusban megmutatta önmagát. Megmutatta egyben a bűne miatt 
identitásvesztett embernek, hogy ki az ember. Mert azzal, hogy teremtőjének hátat fordított, 
elvesztette annak lehetőségét, hogy megtudja, ki is ő maga. Hiába mondta önmagának a filozófia 
bölcsességével (γνῶθι σεαυτόν − Gnóthi sze 
auton) ismerd meg önmagad.  

Ádám a szentírás tanúsága szerint az Örök 
Logosz a második isteni személy Jézus 
Krisztusban és mintájára teremtetett. Ezért az 
idők teljességében – a plérómában – mikor Jézus 
Krisztus földi anyától Betlehemben megszületett, 
visszaadta az embernek azt a lehetőséget, hogy 
Isten képét kiábrázolni képes ember legyen.  

Bár az egyházatyák úgy fogalmaznak, hogy 
az Isten emberré lett, hogy az ember 
megistenülhessen, de ez nem más, mint a tiszta 
keresztény antropológia.  

Tehát akkor, amikor itt és most – egy ilyen 
konferencián – az emberképünkről és az abból 
következő jövőképünkről elmélkedünk, nem 
tehetjük meg, hogy Jézus Krisztusról ne ejtsünk 
szót. Tudnunk kell – különösen így húsvét 
közeledtével −, hogy az a Jézus, akiről nem éppen 
a tisztánlátás magasából maga Pilátus is úgy 
nyilatkozik: „Íme, az ember”, az ugyan valóságos 
Isten, de mint valóságos ember megadja nekünk 
az egyedül követhető és minden szempontból 
egyetemes emberképet. Bűneink rettenetes terhe 
alatt roskadozó, szenvedő Jézus Krisztusban tárulkozik fel az az emberkép, ami jövőt is remélni 
enged. Természetesen nem csupán szenvedése és halála miatt, hanem feltámadása okán.  
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Ne áltassuk magunkat, hogy a magyarságra nehezedő és egyre kilátástalanabbnak tűnő terhek 
elviselése az igaz emberkép megtalálása nélkül lehetséges. Egyetlen talpra állási lehetőségünk, ha 
az igazi emberképhez ragaszkodva a Krisztussal együttszenvedő, mások bűneinek következményét 
is hordozni képes szeretettel vállaljuk az életet. Vállaljuk minden titokszerűségével és előre nem 
látható nehézségével együtt. Úgy, mint közel kétezer évvel ezelőtt az a fiatal leány, akit Jézus 
Krisztus anyjaként tisztel az Egyház. S pont holnap lesz a napja annak, amikor az egyetemes 
Egyház megünnepli az örök Logosz megtestesülésének, a fogantatásnak napját.  

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján természetesen az isteni szeretet minden értelmet 
meghaladó végtelenségét az újjáteremtés, csak a teremtéshez mérhető misztériumát ünnepeljük. De 
azt is tudatosítjuk ilyenkor, hogy az az Isten, „Aki Van”, az embert teremtőtársává emeli. Szabad 
döntésére bízza – mint Máriának is tette −, hogy kimondja az igent az életre. („Az Úr szolgálója 
vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid.” Lk 1,38) 

Ezért a keresztény ember kreativitása nem csupán a világ determinációs meghatározottságának 
felismeréséből következő szánalmasan korlátolt mozgástér bejárása. Máriával együtt az életre igent 
mondó ember a mindeneket újjáteremtő Istennel működik együtt, s így teremtőtársaként, a 
szabadságnak végtelen dimenziói nyílnak meg számára.  

Higgyék el, hogy ez a szabadság nem az emberi képzelgés szánalmas és legtöbbször értékeket 
tagadó ún. szabadságképzetével rokonítható, amit eszmerendszerré gyúrva liberalizmusnak is 
neveznek. Nem! 

Ez mindig, minden esetben IGEN az Életre. Az Életre, ami nem más, mint a SZERETET, Aki 
Jézus Krisztusban visszavonhatatlanul feltárulkozott.  

Amennyiben ezt nem felejtjük, akkor a megkezdődött igen nehéznek ígérkező – 
diagnosztikailag előre sejthető – szülés fájdalmaitól és nehézségeitől megviselten ugyan, de a valódi 
szabadság lehetőségével élni tudó ember megszületésének örülhetünk majd. S akkor örömünkben 
megfeledkezhetünk a kínokról, mint az asszony, aki embernek adott életet. Nem kell és nem is lehet 
viszont megfeledkeznünk arról, hogy az újszülött mindig az Isten eddig még nem ismert arcát is 
megmutatja.  

Kívánom mindannyiuknak, hogy ez a rácsodálkozás, ez a szembenézés megtörténjen, mert ez a 
mindenkori jelenünket éltetni képes tekintet a jövőnk egyetlen lehetősége.  

Komáromi János 
Elhangzott:  IV. Életvédő Konferencia 1995. március 24-én 

 
 
 
 

A béke világnapjára -  
XVI. Benedek Pápa 

A Szentatya hagyományosan üzenetet küld a híveknek és minden jóakaratú embernek 
január 1-jén a béke világnapja alkalmából. A 2013-as dokumentumot, amelyet XVI. Benedek 
Boldogok a békeszerzők címmel tett közzé, az alábbiakban közöljük. 

1. Minden új év magával hozza a várakozást, hogy jobb lesz a világ. Ebből a nézőpontból kérem 
az Istent, az emberiség Atyját, hogy adjon számunkra egyetértést és békét, hogy mindenkinek 
valóra válhasson a boldog és gyümölcsöző élet iránti vágya. 

50 évvel azután, hogy kezdetét vette a II. Vatikáni Zsinat, amely lehetővé tette az Egyház 
világban végzett küldetésének megerősödését, erőt önthet belénk az a felismerés, hogy a 
keresztények, vagyis Isten népe, amely az emberek között járva megéli a közösséget Istennel, úgy 
vesz részt a történelemben, hogy osztozik mindenkivel az örömben, a reményben, a szomorúságban 
és a gondban1 és így hirdeti a krisztusi megváltást és dolgozik a békéért mindenki érdekében. 
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Korunkat jellemzi a globalizáció, annak pozitív és negatív hozadékaival, ugyanakkor 
folyamatosak a véres összeütközések és háborús fenyegetések is – éppen ezért van szükség a 
megújult és közös fellépésre a közjó, minden ember és az ember teljessége érdekében. 

Riasztóak azok a feszültséggócok és szembenállások, amelyeket a gazdagok és szegények 
közötti egyre növekvő különbségek idéznek elő, valamint az önző és individualista 
gondolkodásmód, amit a féktelen pénzügyi kapitalizmus is kifejezésre juttat. A nemzetközi 
terrorizmus és bűnözés különféle formái mellett fenyegetőek a békére nézve azok a fundamentalista 
és fanatikus irányzatok is, amelyek kiforgatják a vallás természetének lényegét, amely arra volna 
hivatott, hogy elősegítse az emberek között a közösséget és a megbékélést. 

 
Ugyanakkor az a számos békekezdeményezés, amelyben bővelkedik a világ, arról tesz tanúságot, 

hogy az emberiségnek veleszületett hivatása a béke. A békevágy minden egyes emberben alapvető 
törekvés és bizonyos értelemben egybeesik azzal a vágyunkkal, hogy teljes, boldog és beteljesedett 
életet éljünk. Más szavakkal, a békevágyunk megfelel az erkölcsi alapállásunknak, vagyis annak a 
kötelességünknek és jogunknak, hogy törekedjünk a teljes értékű, közösségi és társadalmi 
fejlődésre, amely része Isten emberre vonatkozó tervének. Az ember létének célja a béke, amely 
Isten ajándéka. Mindez arra ösztönzött, hogy Jézus Krisztus ezen szavaiból merítsek a mostani 
üzenetemhez: „Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9). 

 
Az evangéliumi boldogság 

2. Azok a boldogságok, amelyekről Jézus beszél (ld. Mt 5,3-12 és Lk 6,20-23), ígéreteket 
jelentenek. A biblikus hagyományban a boldogságmondás irodalmi műfaj, amely mindig jó hírt, 
vagyis evangéliumot hordoz, és egy ígéretben csúcsosodik ki. Vagyis a boldogságok nem csak 
erkölcsi jó tanácsok, amelyek betartása megfelelő időpontban – általában a túlvilági életben – 
ellentételezést von maga után, vagyis nem az eljövendő boldogságra utalnak. A boldogság inkább 
egy olyan ígéret beteljesedését jelenti, amely mindenkire vonatkozik, aki engedi, hogy az igazság, 
az igazságosság és a szeretet iránti vágy vezesse. 
Azok, akik rábízzák magukat Istenre és az ő 
ígéreteire, a világ szemében gyakorta naivnak és a 
valóságtól távolinak tűnnek fel. Jézus viszont 
éppen azt jelenti ki, hogy ők nem csupán a 
túlvilági életben, hanem itt is fel fogják fedezni, 
hogy Isten fiai, és hogy Isten öröktől fogva és 
mindörökké szolidáris velük. Meg fogják érteni, 
hogy nincsenek egyedül, mivel Isten azok oldalán 
van, akik elkötelezik magukat az igazság, az 
igazságosság és szeretet mellett. Jézus, aki az 
Atya szeretetének megnyilvánulása, nem habozik 
fölajánlani önmagát áldozatul. Amikor befogadjuk 
Jézus Krisztust, az Isten-embert, egy hatalmas 
ajándék örömteli megtapasztalását éljük át: a 
kegyelmi életet, a tökéletesen boldog létezés 
zálogát. Jézus Krisztus különösképpen a békét 
adja a számunkra, amely az embernek az Istennel 
való bizalommal teli találkozásából fakad. 

A jézusi boldogság arról szól, hogy a béke 
egyszerre messiási ajándék és emberi mű. 
Valóban: a béke előfeltétele a transzcendensre 
nyitott emberség. A kölcsönös megajándékozás, 
gazdagítás gyümölcse, amelyet Isten ad 
számunkra, lehetővé teszi, hogy az ember a többi 

 

Komáromi J.:Assisi Szt. Ferenc 
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emberrel és a többi emberért éljen. A béke etikája nem más, mint a közösségiség és az osztozás 
etikája. Elkerülhetetlenül szükséges ezért, hogy a mai kor különböző kultúrái túllépjenek a pusztán 
szubjektivista és pragmatikus elméleti és gyakorlati alapokon nyugvó emberképeken, mert ezek 
szerint az emberek közötti együttélést egyedül a hatalom illetve a haszon elve mozgatja. Az 
eszközök céllá válnak és viszont; a kultúra és a nevelés középpontjában pusztán a módszerek, a 
technikák és a hatékonyság áll. 

A béke előfeltétele, hogy leküzdjük a relativizmust, és azt a teljes mértékben autonóm erkölcsöt, 
amely kizárja a természetes erkölcsi törvény elismerését, noha ezt maga Isten írta be minden egyes 
ember lelkiismeretébe. A béke az emberi együttélés építése az ésszerűség és az erkölcs szerint, 
olyan alapokon, amelynek mértékét nem az ember, hanem Isten alkotta meg. „Az Úr erőt ad 
népének, az Úr békével áldja meg népét” – fogalmaz a 29. zsoltár (ld. 11. vers). 

 
A béke: Isten ajándéka és az ember műve 

3. A béke az emberi személyiség teljességére vonatkozik és emberségünk egészének tennie kell 
érte. Béke az Istennel, ha az Ő akarata szerint élünk. Belső béke önmagunkkal, külső béke 
felebarátainkkal és az egész teremtett világgal. Ez elsősorban azt jelenti, ahogyan ezt Boldog XXIII. 
János pápa fogalmazta meg a néhány hónap múlva ötven éve kihirdetett Pacem in terris 
enciklikájában, hogy az együttélést az igazságra, a szabadságra, a szeretetre és az igazságosságra 
építjük.2 Ha tagadjuk azt, ami az ember valódi természetét jelenti: azt a képességét, hogy 
megismerje az igazságot és a jót, végső soron magát az Istent, az súlyos veszélybe sodorja a békét. 
Az igaz emberkép híján, amelyet a Teremtő a szívébe írt minden személynek, a szabadság és a 
szeretet értelme beszűkül és az igazságosság gyakorlása is talaját veszti. 

Ahhoz, hogy hitelesen építsük a békét, alapvető fontosságú az odafigyelés a transzcendens 
dimenzióra és az Istennel, az irgalmas Atyával folytatott folyamatos párbeszéd, amelyben az ember 
kéri a megváltást, amelyet elnyert számunkra Isten Egyszülött Fia. Így lehet képes az ember 
legyőzni a béke elhomályosításának és tagadásának a csíráját, amely maga a bűn, annak minden 
formájában: az önzés, az erőszak, a kapzsiság, a hatalomvágy, az intolerancia, a gyűlölet és az 
igazságtalan társadalmi szerveződések. 

A béke megvalósítása főként attól függ, hogy 
felismerjük: Istenben egyetlen családot alkotnak az 
emberek. E család, amint ezt a Pacem in terris 
enciklika tanította, olyan interperszonális 
kapcsolatokból és intézményekből épül fel, amelyeket 
a közösség elve, a „mi” támogat és táplál. Ez azt 
jelenti, hogy belső és külső erkölcsi renden alapszik, 
amelyben őszintén, igazsággal és igazságosan, az 
emberek kölcsönösen elismerik egymás jogait és 
kötelességeit. A béke olyan rend, amelyet a szeretet 
éltet és egészít ki oly módon, hogy magunkénak 
érezzük a mások szükségeit és igényeit, részt adunk 
javainkból másoknak, és mindinkább kiterjesztjük a 
világban a szellemi értékeken alapuló közösséget. 
Olyan rend, amelyet szabadon hoznak létre, olyan 
módon, amely megfelel a személy méltóságának, aki 
értelmes lényként felelősséget vállal cselekedeteiért. 
(3) 

 
 
  

Nemcsics Ákos: 12. Stáció, 
 Jézus meghal a kereszten 
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A béke nem álom és nem utópia: meg lehet valósítani. A szemeinknek mélyebbre kell látniuk, a 
látszat és a jelenségek felszíne alá, hogy felfedezzék a szívekben rejlő pozitív valóságot, hiszen 
minden ember Isten képére van teremtve és arra kapott meghívást, hogy növekedjen lélekben és 
hozzájáruljon egy új világ építéséhez. Isten ugyanis, Fiának megtestesülése és az általa végbevitt 
megváltás révén belépett a történelembe, és így új teremtést és új szövetséget hozott létre (vö. Jer 
31,31-34), lehetőséget adva a számunkra, hogy „új szívünk” és „új lelkünk” legyen (vö. Ez 36,26). 

Éppen ezért az Egyház meg van róla győződve, hogy sürgetően szükséges újra hirdetnie Jézus 
Krisztust, a népek valódi fejlődésének és a békének legfőbb alkotóját. Jézus ugyanis a mi békénk, a 
mi igazságosságunk, a mi kiengesztelődésünk (vö. Ef 2,14; 2 Kor 5,18). Az igazság szerzője, a 
jézusi boldogság értelmében az, aki a másik javát keresi, testi és lelki értelemben, a jelenben és a 
jövőben. 

E tanításból megérthetjük, hogy minden egyes személy és minden közösség – legyen bár vallási, 
civil, iskolai vagy kulturális közösség – arra kapott meghívást, hogy munkálja a békét. A béke 
elsősorban a közjó megvalósítása a különféle közegekben, a legszűkebb közösségtől a 
legnagyobbig, a nemzettől a nemzetközi és világméretű közösségig. Éppen ezért vélekedhetünk 
úgy, hogy a közjó megvalósításának útjai egyben a béke elnyerésére is irányulnak. 

 
A béke szerzői azok, akik szeretik, védik és előmozdítják az életet, annak teljességében 
4. A közjó és a béke megvalósításának útja elsősorban az emberi élet tisztelete, annak minden 

vonatkozásában, a fogantatásától kezdve, fejlődésének minden szakaszában egészen természetes 
végéig. Azok az igazi békeszerzők tehát, akik szeretik, védik és előmozdítják az emberi életet, 
annak minden dimenziójában: a személyes, a közösségi és a transzcendens szinten egyaránt. Aki a 
békét akarja, az nem tűrheti el a merényleteket és bűntényeket az élet ellen. 

Azok, akik nem tisztelik kellőképpen az emberi élet értékét és következésképpen támogatják 
például az abortusz szabadabbá tételét, talán nincsenek tudatában annak, hogy így egy illuzórikus 
békét tűznek ki célul. A felelősség elől való menekülés lealacsonyítja az embert, s még inkább a 
védtelen és ártatlan lény megölése, s ebből nem fakadhat béke és boldogság. Hogyan gondolhatja 
valaki, hogy megvalósíthatja a békét és a népek teljes értelemben vett fejlődését, vagy a környezet 
védelmét, ha nem őrködünk a leggyengébbek élethez való joga felett, kezdve a meg nem született 
gyermekeken? Az élet minden fajta megsértése, annak kezdetétől fogva, mindenképpen 
helyrehozhatatlan károkat okoz a fejlődésben, a békében, a környezetben. Az sem igazságos, ha 
alattomos módon hamis jogokat és döntéseket foglalnak jogszabályba, amelyek az emberi 
személyre vonatkozó leszűkítő és relativizáló látásmódon alapulnak, ügyesen alkalmazva 
kétértelmű kifejezéseket, hogy úgymond jogot adjanak az abortuszra és az eutanáziára, az élethez 
való alapvető jogot fenyegetve. 

A házasság természetes szerkezetét, egy férfi és egy nő kapcsolatát is el kell ismerni és előnyben 
kell részesíteni azokkal a törekvésekkel szemben, hogy ezt jogilag egyenlővé tegyék gyökeresen 
más párkapcsolati formákkal. Valójában ezek az irányzatok kárt okoznak a házasság 
intézményének, hozzájárulnak elbizonytalanodásához, elhomályosítják különleges jellegét és 
pótolhatatlan társadalmi értékét. 

Ezek az alapelvek nem hitigazságok és nem is a vallásszabadság jogának következményei 
csupán. Ezek az elvek az ember természetébe vannak beleírva, értelmünk révén felismerhetők és 
így közösek az egész emberiség számára. Az Egyház törekvése ezek megvédésére tehát nem 
felekezeti jellegű, hanem minden emberhez szól, vallási hovatartozásuktól függetlenül. És e 
tevékenysége annál szükségesebb, minél inkább tagadják vagy félreértik ezeket az alapelveket, 
mivel így az emberi személy igazságát sértik meg és mély sebet ejtenek az igazságosságon és a 
békén. 

 
 



8 

Éppen ezért az is a béke érdekében való fontos együttműködés, ha a törvényi szabályozás 
valamint az igazságszolgáltatás szervei elismerik a jogot a lelkiismereti alapon történő ellenállásra 
olyan törvényekkel és kormányintézkedésekkel szemben, amelyek az emberi méltóságot sértik, 
mint az abortusz és az eutanázia. 

Az alapvető emberi jogok között, a népek békés élete érdekében is, szerepel az egyes személyek 
és a közösségek joga a vallás szabadságához. A jelen történelmi időszakban egyre fontosabbá válik, 
hogy ezt a jogot ne csak negatívan értelmezzék – mint valamitől, például kötelezettségektől vagy 
kényszerektől való szabadságként –, hanem pozitívan is, mint valamire szolgáló szabadságot, 
különféle területeken: például a saját vallás hirdetésének, tanításának, tanúsításának 
szabadságaként; vagy olyan nevelési, jótékony vagy ápoló tevékenység végzésére szóló 
szabadságként, amelyek megengedik a vallásos elvek alkalmazását; arra szóló szabadságként, hogy 
az emberek társadalmi szervezeteket hozzanak létre vallási tanításaiknak és intézményes céljaiknak 
megfelelő szervezeti formában. Sajnos olyan országokban is, amelyek régi keresztény 
hagyományokra tekinthetnek vissza, egyre gyakoribbak a vallási türelmetlenséghez köthető 
események, a keresztényekkel szemben és olyan személyekkel szemben is, akik vallásuk azonosító 
jegyeit viselik magukon.  

A békeszerző embernek tudatában kell lennie annak is, hogy a közvélemény mind nagyobb 
hányadában a radikális liberalizmus és a technokrácia elültette a meggyőződést, hogy a gazdasági 
növekedés elérendő azon az áron is, ha összeomlik az állam társadalmi szerepvállalása és kárát látja 
a civil társadalom szolidaritási hálója, akkor is, ha csorbát szenvednek a társadalmi jogok és 
kötelességek. Nem szabad elfelednünk, hogy ezek a jogok és kötelezettségek alapvető fontosságúak 
ahhoz, hogy más jogok és kötelezettségek is teljesülhessenek, a civil élet és a politika területén. 

A manapság leginkább veszélyben lévő társadalmi jogok és kötelességek között találjuk a 
munkához való jogot. Ez annak következménye, hogy a munkát és a munkások jogállásának 
igazságos elismerését mind kevésbé tekintik értéknek, mintha a gazdasági fejlődés egyedül a piacok 
teljes szabadságától függene. A munkára ezért úgy tekintenek, mint a gazdasági és pénzügyi 
folyamatok egyik változójára. Ennek kapcsán kiemelem, hogy az ember méltósága, valamint 
gazdasági, társadalmi és politikai okok is megkívánják, hogy „prioritást élvezzen a munkához jutás, 
illetve a munka megtartása mindenki számára”.4 Ennek a nagyratörő célkitűzésnek az eléréséhez 
előfeltételként az etikus alapelveken és lelki értékeken alapuló munka megbecsülését kell 
visszaállítani, hogy ismét úgy tekintsenek rá, mint a személy, a család és a társadalom alapvető 
javára. Ennek a javunknak velejárója egy kötelesség és egy jog, amely mindenki részéről új és bátor 
munkapolitikát követel meg. 

 
A béke előmozdítása a fejlődés és a gazdaság új modellje szerint 

5. Több oldalról is elismerik, hogy a fejlődés új modelljére van szükség, és a gazdaságra is 
másként kell tekintenünk. A teljes értelemben vett, szolidáris és fenntartható fejlődés csakúgy, mint 
a közjó, megfelelő értékrendet kívánnak meg, amely csak úgy hozható létre, ha a végső igazodási 
pont Isten. Nem elegendő, ha sok eszköz és sok választási lehetőség áll a rendelkezésünkre, 
bármennyire nagy értékűek is ezek. A fejlődést szolgáló sokféle eszközt éppúgy, mint a választási 
lehetőségeket úgy kell felhasználnunk, hogy nem tévesztjük szem elől a jobb életet, a helyes 
magatartást, amely elismeri a szellemi dimenzió elsőbbségét és a közjó megvalósításán fáradozik. 
Ellenkező esetben mindezen eszközök elvesztik értéküket és csupán újabb bálványok válnak 
belőlük. 

Ahhoz, hogy túlléphessünk a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságon – mely csak még tovább 
növeli az egyenlőtlenségeket –, olyan személyekre, csoportokra és intézményekre van szükség, akik 
az életet állítják előtérbe, segítik az emberi kreativitást s még a válság hatására is képesek új 
gazdasági modellt elképzelni. Az utóbbi évtizedek modellje arra törekedett, hogy maximalizálja a 
hasznot és a fogyasztást, s ennek hátterében önző és individualista látásmód állott, amely a 
személyeket annak alapján értékelte, hogy mennyire képesek megfelelni a verseny támasztotta 
kívánalmaknak. Egy másik nézőpontból ugyanakkor az igazi és tartós sikert csak úgy érhetjük el, ha 
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odaadjuk önmagunkat, intellektuális képességeinket, vállalkozókedvünket, mivel az élhető, vagyis a 
valóban emberhez méltó gazdasági fejlődés alapelve az önzetlenség kell, hogy legyen, mint a 
testvériség és az ajándékozás logikájának kifejeződése.(5) Konkrétan a gazdasági tevékenységben a 
békeszerző ember az, aki a közreműködő személyekkel és kollégáival, a megbízókkal és a 
felhasználókkal a bizalom és a kölcsönösség talaján álló kapcsolatokat hoz létre. Gazdasági 
tevékenységét a közjó érdekében végzi, munkáját olyan dologként fogja fel, amely túlmutat egyéni 
érdekein, javára szolgál a kortárs és az eljövendő nemzedéknek. Így munkáját már nem csak saját 
maga részére végzi, hanem azért is, hogy másoknak méltó jövőt és munkát teremtsen. 

A gazdasági élet területén az államok részéről kívánatos, hogy ipari és mezőgazdasági 
fejlődésükkel kapcsolatos terveik tekintetbe vegyék a társadalmi fejlődést és a demokratikus 
jogállam kiteljesedését. Alapvető fontosságú és elkerülhetetlenül fontos ezen kívül a monetáris, 
pénzügyi és kereskedelmi piacok etikus felépítése, hogy stabilabbak, jobban koordináltak és 
ellenőrzöttek legyenek, s így ne okozzanak kárt a szegényebbeknek. A sokféle békét célzó 
tevékenységnek – határozottabb módon, mint amennyire máig történt – az élelmiszerválság felé kell 
fordulnia, amely sokkal súlyosabb, mint a pénzügyi válság. Az élelmiszer-ellátás biztonságának 
kérdése ismét elsőrendű fontosságúvá vált a nemzetközi politikai színtéren. Ennek oka olyan 
válsághelyzetek kialakulása, amelyek többek között a mezőgazdasági alapanyagok árának ismételt 
ingadozásából, egyes gazdasági szereplők felelőtlen magatartásából és a kormányok és a 
nemzetközi közösség nem megfelelő ellenőrzéséből származott. Ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni 
ezzel a válsággal, a békeszerzőknek az a feladata, hogy együtt, egymással szolidárisan lépjenek fel 
a helyi szintektől egészen a nemzetközi színtérig azzal a céllal, hogy a mezőgazdaságból élőknek, 
különösen a vidéki lakosságnak biztosítsák a lehetőséget tevékenységük méltó folytatására, 
társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható módon. 

 
Nevelés a béke kultúrájára: a család és az intézmények szerepe 

6. Szeretném hangsúlyozni, hogy a békén munkálkodó személyek feladata őrködni a családok és 
a társadalmi igazságosság felett és dolgozni a megfelelő 
társadalmi nevelés érdekében. 

Senki sem tagadhatja vagy becsülheti le a család 
meghatározó szerepét, amely a társadalom alapsejtje a 
demográfia, az etika, a pedagógia, a gazdaság és a 
politika szempontjából is. Természetes küldetése az élet 
gondozása: elkíséri az emberi személyeket növekedésük 
során és rávezeti őket arra, hogy kölcsönösen segítsék és 
gondozzák egymást. A keresztény család különösképpen 
is magában hordozza annak a nevelési tervnek a csíráját, 
amelynek mértéke az isteni szeretet. A család az egyik 
olyan alany a társadalomban, amely elkerülhetetlenül 
szükséges a béke kultúrájának megvalósításához. Meg 
kell védeni a szülők jogát és elsődleges szerepét 
gyermekeik nevelésében, elsősorban erkölcsi és vallási 
téren. A családban születnek meg és nevelkednek a 
békeszerzők, az élet és a szeretet kultúrájának eljövendő 
munkásai.(6) 

A békére nevelésnek ebben a hatalmas feladatában 
különösen nagy szerep hárul a szerzetesi közösségekre. 
Az Egyház e nagy felelősség részesének érzi magát az új 
evangelizáció formájában, amelynek lényege a megtérés Krisztus igazságára és szeretetére, s az 
ebből következő szellemi és erkölcsi újjászületés az emberek és a társadalom részéről. A Jézus 
Krisztussal való találkozás alakítja a békeszerzőket azáltal, hogy elköteleződnek egy közösség iránt 
és túllépnek az igazságtalanságokon. 

 
Komáromi J.: Szent Benedek 
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A béke tekintetében sajátos küldetése van a kulturális intézményeknek, az iskoláknak és az 
egyetemeknek. Ezeknek nem csupán az a feladatuk, hogy új vezetők (leader) nemzedékeinek 
képzését szolgálják, hanem az is, hogy megújítsák a nemzeti és nemzetközi közintézményeket. 
Azáltal is segítséget nyújthatnak, ha szilárd antropológiai és etikai talajon álló tudományos 
gondolatokat fogalmaznak meg a gazdasági és pénzügyi tevékenységekkel kapcsolatban. A mai 
világnak, különösen a politika világának szüksége van új gondolatokra, új kulturális szintézisre, 
amely túlmutat a technokrata felfogáson és képes összefogni eltérő politikai irányzatokat a közjó 
érdekében. Ezek az új gondolatok, a pozitív személyes és intézményes kapcsolatok összessége, az 
egyes emberek és embercsoportok valódi fejlődésének szolgálatában, a valódi békére nevelés 
alapját jelenthetik. 
 
A békeszerző pedagógiája 

7. Végezetül fontos kiemelni a béke pedagógiája előmozdításának szükségességét. Ehhez gazdag 
belső életre, világos és értékes erkölcsi elvekre, megfelelő magatartásra és életstílusra van szükség. 
A békével kapcsolatos gondolatok, szavak és gesztusok megteremtik a béke mentalitását és a 
kölcsönös tisztelet, a becsület és a szívélyesség légkörét. Ezért meg kell tanítani az embereknek, 
hogy szeressék egymást és a békére törekedjenek, ne puszta toleranciával, hanem jó szándékkal 
forduljanak egymás felé. Az alapvető buzdítás lényege: „nemet mondani a bosszúra, elismerni 
hibáinkat, elfogadni a bocsánatkérést és végül megbocsátani”,(7) hogy a tévedéseket és a sértéseket 
el lehessen ismerni az igazságban és együtt lehessen haladni a kiengesztelődés irányába. Ehhez az 
kell, hogy elterjedjen a megbocsátás pedagógiája. A rosszat ugyanis a jóval lehet legyőzni és az 
igazságosságot úgy leljük meg, ha követjük az Atyaistent, aki szereti minden gyermekét (vö. Mt 
5,21-48). Ehhez a munkához idő kell, mert feltételez egy lelki fejlődést, a magasabb rendű értékek 
irányában történő nevelést és az emberi történelemről alkotott új képet is. El kell vetni azt a hamis 
békét, amely csak e világ bálványait nyújtja, el kell kerülni a vele járó veszélyeket. A hamis béke 
egyre érzéketlenebbé teszi a lelkiismeretet, önmagunkba fordulást és közönybe fulladó életet 
eredményez. Ezzel szemben, a béke pedagógiájának következménye a tett, az együttérzés, a 
szolidaritás, a bátorság és a kitartás.  

Jézus a maga életében megtestesíti ezeket a magatartásformákat, egészen a teljes önátadásig, 
„élete elvesztéséig” (vö. Mt 10,39; Lk 17,33; Jn 12,25). 
Megígéri tanítványainak, hogy előbb-utóbb abban a 
rendkívüli felfedezésben lesz részük, amelyről kezdetben 
beszéltünk, vagyis megértik, hogy a világban jelen van az 
Isten, Jézus Istene, aki teljes mértékben szolidáris az 
emberekkel. Ebben a szövegösszefüggésben szeretnék 
emlékeztetni arra az imádságra, amellyel azt kérjük Istentől, 
hogy tegyen minket az ő békéjének eszközévé, hogy elvigyük 
a szeretetet oda, ahol gyűlölet uralkodik és az igaz hitet oda, 
ahol kétség honol. A magunk részéről, Boldog XXIII. 
Jánossal együtt azt kérjük Istentől, hogy világosítsa meg a 
népek vezetőit, hogy amellett, hogy munkálkodnak a 
polgárok méltó jólétén, védelmezzék a béke értékes 
ajándékát. Ébressze fel mindenkiben az akaratot, hogy 
túllépjenek azokon a gátakon, amelyek elválasztják 
egymástól az embereket, megerősítsék a kölcsönös szeretet 
kötelékeit, megértsék a többi embert és bocsássanak meg 
azoknak, akik sértéseket okoztak. Adja meg, hogy az ő 
kegyelme révén a Föld minden népe testvérré legyen, és 
virágozzék és mindörökre uralkodjék közöttük a hőn áhított béke. 

 

 
Komáromi J: Jézus a kereszten 
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Ezzel az imával kívánom mindenkinek, hogy a béke valódi munkálója és építője legyen, hogy az 
emberek világa növekedjen a testvéri egyetértésben, a jólétben és a békében. 
 
XVI. Benedek pápa 

 
1 Vö. II. Vatikáni Zsinat, Gaudium et spes, pasztorális konstitúció az Egyházról a mai világban, 1. 
2 Vö. Pacem in terris enciklika (1963. április 11.): AAS 55 (1963), 265-266. 
3 Vö. uo.: AAS 55 (1963), 266. 
4 XVI. Benedek, Caritas in veritate enciklika (2009. június 29), 32: AAS 101 (2009), 666-667. 
5 Vö. uo., 34 és 36: AAS 101 (2009), 668-670 és 671-672. 
6 Vö. II. János Pál, Üzenet a Béke Világnapjára, 1994 (1993. december 8): AAS 86 (1994), 156-162. 
7 XVI. Benedek beszéde azon alkalommal, hogy találkozott a kormány tagjaival, a köztársaság 
intézményeinek, a diplomáciai testületnek, a vallási vezetőknek és a kultúra világának képviselőivel a libanoni 
Baabdában (2012. szeptember 15): L’Osservatore Romano, 2012. szeptember 16., 7. 

 
 
 

Orbán Viktor-  
Madridi beszéde (részlet)  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 

A keresztény hagyomány iránt elkötelezett embereket, laikusokat, klerikusokat, katolikusokat és 
protestánsokat egyaránt összekapcsolja egy közös érzés. Ez az őrálló felelőssége. Ezékiel próféta 
könyvében olvassuk, hogyha az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, 
és nem figyelmezteti a népet, akkor Isten tőle kéri számon az elveszett emberi életeket. Az én 
fölfogásom szerint Isten ilyen őrállókká rendelte az egyházi és a világi vezetőket, vagyis a 
politikusokat is. Ezért felelősségünk tudatában ki kell mondanunk, hogy az Európában zajló 
pénzügyi és gazdasági válság nem valamiféle véletlenszerű esemény, amelyet néhány ügyes 
technokrata majd korrigálni tud. Az Európában zajló válság egy olyan hanyatlás következménye, 
ami már hosszú ideje jelen van a kontinensen. Úgy érzem, ki kell mondanunk, hogy ma Európában 
az emberi együttélés olyan formái, alakzatai váltak megkérdőjelezhetővé, mint a nemzet és a család. 
A gazdasági életben hasonló módon bizonytalanná vált a munka és a hitel eredeti értelme. Mindez 
annak köszönhető, hogy ezek a fontos dolgok – munka, hitel, család, nemzet – eloldódtak attól az 
erkölcsi alaptól, amelyet a kereszténység biztosított a számukra, és ezért az elmúlt évtizedekben 
elvesztették a súlyukat és az értéküket. Nem tudom, mikor kezdődött ez a folyamat, a történészek 
talán tudják, de én azt látom, hogy mára kialakult az a helyzet Európában, hogy Európa – a 
politikában mindenképpen – szégyellni kezdte gyökereit. Ezért van az, hogy az európai új 
alapdokumentumban nem szerepel a keresztény gyökerekre való hivatkozás. Nem kifelejtették, 
hanem egy nagy európai vitában azok kerültek többségbe, akik azt mondták, hogy ez nem 
szerepelhet. Schuman, az európai gondolat egyik atyja még azt mondta, hogy Európa vagy 
keresztény lesz, vagy nem lesz. Ma pedig oda jutottunk, hogy az európai politikusok többsége azon 
dolgozik, mindent megtesz azért, hogy a kereszténységet az emberek privát életébe, a templomokba 
és a történelemkönyvekbe száműzze.  
(Orbán Viktor miniszterelnők elhangzott beszédéből. Elhangzott 2012. november 17-én Madridban) 
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Modernkori vallásellenesség az EU-ban 

 
Öt szakaszra osztotta nemrégiben megjelent írásában napjaink vallásüldözését a Washingtoni 

főegyházmegye egyik papja. Msgr. Charles Pope szerint a társadalmi élet elismert intézményét nem 
lehet egyik napról a másikra lejáratni és meggyűlölni.  

1. Ezért az első lépés a sztereotípiák kialakítása. Az elmúlt évtizedekből példaként felhozható, 
hogy a „bibliás keresztények ostobák, tudományellenesek, képmutatók, önteltek. Az Egyház 
nőellenes, ókonzervatív, diktatórikus, a klérus elfojtja a nemiséget, homoszexuális vagy pedofil”. 
Összességébe azt a képet alakítják ki a keresztényekről, hogy lehangoltak, unalmasak és 
elmaradottak.  

2. Ezt követi a célcsoport rágalmazása. A katolikusokat, illetve a keresztényeket, akik nem állnak 
be a korszellem diktálta sorba, immár egyenesen szűk látókörűnek, intoleránsnak, gyűlölködőnek, 
bigottnak, igazságtalannak, az emberi méltóságra és szabadságra veszélyesnek, rosszidulatúnak 
bélyegzik. 

3. A következő fázis a társadalmi szerep „marginalizálása”, vagyis igyekeznek kiszorítani az 
Egyházat a közéletből. A templom falai közt megtűrik a vallási tevékenységet, a közéletben 
azonban nem.  

4. Charles Pope szerint ezután már jöhet a kriminalizálás: az Egyesült Államokban például 
számos esetben próbálnak katolikus kórházakat jogi úton az abortusz népszerűsítésére 
kényszeríteni. A Katolikus Karitász több szervezetének tevékenységét betiltották, amiért egynemű 
pároknak nem adtak örökbe gyermeket.  

5. A „célegyenesben” pedig következik a nyílt üldözés – így az amerikai atya. Hogy a fentebb 
vázolt folyamat nem pusztán valamiféle üldözési mánia szüleménye, arra napjainkban is bőven 
találni  bizonyítékot. A CNN híradása szerint a francia belügyminiszter például bejelentette: 
vizsgálni kell egyes vallási közösségek, például a tradicionalista katolikusok „vallási patológiáját”, 
modván: veszélyt jelentenek a társadalomra. 

Manuel Valls a szekularizmus hivatalos politikájáról szóló konferencián fejtette ki, nincs 
kompromisszum azokkal kapcsolatban, akik szembe mennek a köztársaság értékeivel. 

A francia lakhatási miniszter, Cécile Duflot december 3-án levélben fordult a Párizsi 
egyházmegyéhez, azzal a kéréssel, hogy az Egyház egedje át állami kezelésbe üresen álló igatlajait, 
és ezzel járuljon hozzá a hajléktalanok megsegítéséhez. Az érsekség tisztázta: nem rendelkeznek 
ilyen épületekkel a főváros területén, továbbá a miniszter asszony „kisajátítási fenyegetései” nélkül 
is számos projektet vezet a hajléktalanok támogatásáért. 

November végén érkezett a hír: Berlinben tilos Bibliát osztani az iskolákban. A Szentírás 
terjesztésével a német főváros szenátusa nevelési, ifjúsági és tudományos osztálya tiltotta be egy 
2011-es rendeletre hivatkozva, amely nem teszi lehetővé „az ideológiai, vallási vagy politikai 
jellegű reklámtevékenységet állami tulajdonú helyszíneken”. Nagy port kavart az a hír is a hívők 
körében, miszerint egyes uniós tagállamok, illetve az Európai Bizottság (EB) „megfosztották” volna 
glóriájuktól az új, szlovák kéteurós emlékérmén Cirill és Metód IX. századi szláv apostolokat. …. 
Kajtár Edvárd: A liturgia alapelemei:A beteljesülő idő. 2012. szept. 2. 
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Jövőnk az ifjúság  

 
Hosszabb ideje azon kapom magam, hogy időnként elkeseredem a világ jelen állapotán. Máskor 

meg arra gondolok, hogy milyen jó is, hogy egy olyan korban élünk, amikor van mit tennünk. 
Hiszen szembeötlő módon van! 

Néha megkísért a gondolat, hogy párhuzamot vonjak Szent Ferenc kora és a miénk között. Azt 
nem volt nehéz belátnom, hogy a Gondviselő Isten ígéretéhez híven megmentette egyházát egy még 
szerzetes  rendet létrehozni sem akaró elkötelezett személy, Szent Ferenc által. Nehezebb 
felismernem – mégis időnként sejtésszerűen, mintha erre bukkannék – saját korunk vonatkozásában 
is, mintha ezt akarná. Talán nem lehetetlen, hogy a béke és szeretet ilyen nagy apostola közvetve 
most is üzenetközvetítő lehet az egyház és egyben a világ megmentésében.  

Az FVR a nagy alapító eszmerendszeréhez híven az Isten szeretetének és a szeretet mindenáron 
való megvalósításának programjában elképzelhető, hogy segítségére siethet korának, amely igen 
sok tapasztalható jel alapján pusztulását előidézve él. Ennek megállapítása nem reményvesztettség, 
hiszen annak ellenére kell megtennünk minden tőlünk telhetőt, hogy látnánk akár csak a közeljövőt 
is. Elég tudnunk, hogy mindent megtéve is utolsó szolgák maradunk. Félő, hogy mindazok, akik 
csak konkrétan mérhető eredmények irányában akarnak és tudnak tevékenykedni, azok az 
ártalmakat csak növelni képesek.  

Az FVR hivatásához igazodva a világban próbálja megvalósulásra juttatni Szent Ferenc 
szellemét. S mert ez nem egzakt és kevéssé tetten érhetően hasznos, ezért csak a Szentlélek 
segítségével tudja ezt megtenni. Talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Szentlélek lesz az, Aki ezt a 
szellemiséget folyamatosan megfejteni segít az egyház és a világ megmentése érdekében.  

Mert a világi rend természetéből adódóan a világban él a legkülönbözőbb munkaterületeken és 
hivatásokban. Ott is marad. Pontosan azért, mert világi. Nem azért, mert világias. Ugyanis a világi a 
maga területén (földművelő, háziasszony, kereskedő vagy atomfizikus) ugyanúgy Isten előtt áll és 
végzi dolgát elhívatásának megfelelően, mint a klérus a liturgikus térben. Ugyancsak Isten 
szeretetének láthatóvá tétele a legfontosabb tennivalója.  

Magatartását tehát nem a világhoz igazítja, hanem a világban Istenhez igazodva vesz részt a 
világ újjáteremtésében. Életfolyamata a szeretet materializációja, a szeretet civilizációjának 
megteremtése.  

Akkor, amikor az ifjúságról és jövőjéről gondolkozik és beszél is az egyház, különböző 
szempontok szerint teszi, de egy teljesen biztos evidencia alapján. Tudja ugyanis, hogy a jövő 
egyháza a hitletétemény teljességét a mindenkori jelenben tanulja és a Szentlélek irányítása alatt 
elsajátítva adja tovább Jézus Krisztus parancsát beteljesítve: „Menjetek és tanítsatok minden 
népet…” 

A Dei Verbum konstitúció külön is kiemeli, hogy Isten a tetteiből és a hozzá kapcsolódó 
szavakból felismerhető „… a kinyilatkoztatás eseményekben és a hozzájuk bensőleg kapcsolódó 
szavakban bontakozik ki.” (Dei Verbum 2.) 

Az ifjúság – talán életkorából adódóan is – Isten különleges tetteit érzékenyen átélve időnként az 
egészen különleges megnyilatkozástól a mindennap tapasztalható csodákig bőséges 
élményanyaggal rendelkezik. De mert Isten felismerése a tetteiből és a hozzá kapcsolódó szavakból 
lehetséges az ember számára, ezért természetesen meg kell találnunk a szavakat, amelyeket a 
Szentlélek ad az ajkunkra. Talán egyikünk előtt sem titok, hogy mérhetetlenül nagy felelősség, hogy 
meghalljuk és átadjuk azokat a szavakat, amelyek Isten tetteihez kapcsolódóan felismerhetővé 
teszik Istent.  
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Nem a kifejtés, csak utalás szintjén említem a következőket:  
− a nyelv a lét háza 
− nyelvében él a nemzet 
− az anyanyelv – az anyától megtanulható nyelv 
− a kommunikáció zavartalanságának fontossága.  
Az ifjúság és értelemszerűen a jövő kérdésével foglalkozva a II. vatikáni zsinat több 

dokumentumában konkrétan is elemezte a felmerülő kérdéseket. Nem kívánom ismertetni, de 
megemlíteni igen. Fontosnak látszik a kiemelés szintjén is  

 − Gaudium et spes – Egyház a mai világban külön vizsgálva a 7. 
 − Gravissimum Educationis Momentum – Nyilatkozat a keresztény nevelésről 
 − Apostolicam actuositatem – A világi hívek apostolkodásáról, külön vizsgálva 12.  
 − Dei Verbum – Dogmatikai konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról  
 − Sacrosanctum Concilium – Konstitúció a szent liturgiáról  
 − II. János Pál: Christifideles laici  

Az egyházban is mint egyéb szervezetekben elméletileg 
elfogadni látszanak az ifjúságra vonatkozó – az 
egyenjogúságot célzó – megállapításokat. Igaz ugyan, hogy 
az egyház próbálja ezt komolyabban venni, mint azt az 
egyéb szervezetekben megfigyelhetjük. Igyekszik, hiszen 
tudja … ha olyanok nem lesztek, mint a gyermek. Tehát a 
valóságos, az Isten teremtési logikáját követő 
értéktartomány nem az idő függvénye.  

De „természetesen” a teológiát pusztán csak ismerő – 
sőt taglalni képes – ember, nem engedhet annak a 
felelőtlenségbe torkolló életvitelnek, hogy az úgymond 
tudatlan ifjúságra bízza azt a misztériumot, ami még 
felnőtteknek is értelmet meghaladó „tudás”. Ezért a túlzott 
aggodalmaskodás a misztériumok érteni vélt terhével, az 
életet lelassító félelmekkel megterhelt életté válhat. 
Ugyanakkor természetes, hogy a mindennapjainkat pusztán csak csiklandozó misztériumpótlékok, 
amelyek még arra sem elegendők, hogy az irányváltoztatás fontosságára felhívják a figyelmünket, 
nem megkönnyítik az életünket, hanem egyre inkább kiüresítik. Egy bizonyos ürességi szint után 
ugyanúgy a kilátástalanság és a félelem üli meg életünket, mint a tudálékoskodó aggodalmaskodás a 
tudni vélt misztériumok birtokában.  

Tudomásul kell vennünk, hogy az ifjúság különböző meggondolások alapján ugyan, de olyan 
világban volt kénytelen felnőni, ahol az Istennek édeskevés teret biztosítottak. S itt nem tennék 
lényegi különbséget a nyugati és a keleti ifjúság között. Talán egy árnyalatnyi különbség ha mégis 
van, akkor sok jel arra mutat, hogy a keleti ifjúság még fogékonyabb a titkok irányában. Itt 
természetesen nem szabad valami nagy és lényegbevágó különbségre gondolnunk. 
Ugyanis az úgymond ideológiai okokból Istentől elforduló ember egy idő után ugyanúgy istentelen 
vagy Isten nélküli ember, mint a gyakorlati ateista, aki saját élete isteneként vált istentelenné.  

Az ellehetetlenülés itt is, ott is bekövetkezik, mert az ember nem elég önmagának. De mert csak 
önmagával kívánt foglalkozni, ezért gyermekeit kiszolgáltatta a társadalmi játékszabályoknak 
engedelmeskedő úgynevezett emberképző szerveknek. Így vált az ember-utánpótlást biztosító 
munkafázissá a házasság, ahol a nászágy barkács asztallá degradálódik és a nyugdíjat biztosító jövő 
generációt termeljük meg. vagy még azt sem.  

 
Komáromi J.: Házasság 
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Milyen érdekes ugye, hogy a felnövekvő ifjúság köszöni szépen, ebből nem kér. Miért? Mert 
semmi nem indokolja számára, hogy valóban meg kellene termelni a szükséges nyugdíjfedezetet. 
Ők ugyanúgy csak önmagukra gondolnak, mint az önmagukra koncentráló szüleik, s akiknek most 
már csak azon van gondolkozási lehetőségük, hogy milyen intézménynek szolgáltassák ki hátralévő 
életüket vagy az eutanázia törvényes vagy törvénytelen változatát válasszák.  

Az egyház ebben a folyamatban minden elképzelhető módot próbált megragadni, hogy ne essen 
áldozatául ennek a láthatóan életellenes irányzatnak. S mert biztos ígérete volt és van arra, hogy a 
pokol kapui sem vehetnek erőt rajta, ezért törekvéseiben mindig előremutató volt. Igaz ugyan, hogy 
az egyházon belül is felütötte fejét az a szemlélet, miszerint a szekularizálódó folyamatban az 
egyház is bizonyos körülírható feladattal rendelkezik. Így vált egyre elfogadottabbá az 
egészségügyben, árvagondozásban, pedagógia területén, öregek ellátásában és egyéb humanitárius 
területeken az egyház jelenléte. Majd szép lassan az altruisták gyülekezeteként, mint társadalmilag 
rentábilis képződményt, nonprofit vállalkozást elfogadhatónak látta a társadalom, ahol kifejezetten 
ideológiai okok nem akadályozták.  

Egészen kiemelten szeretném most azt a szempontot kifejteni, ami kevéssé merül fel akár 
ifjúságról, akár a jövőnkről elmélkedünk, pedig egy szükségszerűen bekövetkező spirituális 
beállítottságú kor hajnalán élünk. Sok-sok jel mutat arra, hogy már benne is vagyunk. Ezért 
különösen is fontos, hogy az Egyház felmutassa 
azokat az értékeket, amit Jézus Krisztus 
megtestesülése, halála és feltámadása révén az általa 
alapított Egyházban, mint az egyetlen igazi 
megoldását a mindenkori jelenben konkretizál.  

 
Ez a cselekmény a LITURGIA.  
 

Erre vonatkozólag a II. vatikáni zsinat külön 
konstitúcióban egész határozottan és félreérthetetlen 
módon szögezi le, hogy az egyházi élet „csúcsa és 
forrása” a liturgia. A XX. sz. második felében, az 
erősen szekularizált világban ülésező II. vatikáni 
zsinat, mint minden megfogalmazásában, úgy ebben 
is rendkívül körültekintő, racionális és előremutató 
volt. Tudta, hogy „a liturgia a szenthagyomány egyik 
legmagasabb rendű letéteményese, Egyház 
bölcsességének – stilizáltságában is – élő 
továbbadása. Tartalmát a dogmatikai szabályrendszer 
mellett működő spirituális, társas-pszichológiai, 
esztétikai, kulturális, érzelmi, történeti, pedagógiai 
faktor együttesen teremti meg, mely a liturgiának a 
vallás más szféráival összefüggő, de azokkal nem 
azonos szerepét is őrzi.” (Dobszay László: A 
zsolozsma himnuszokról, Kritikai megjegyzések a 
Bugnini liturgiához – Magy. Egyházzene II. évf. 1.sz.) 

A jövőnk és az ifjúság jövője is attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek felfogni, átélni a 
liturgiában megmutatkozó misztériumot. Itt szeretném egészen különös nyomatékkal hangsúlyozni 
Szent Ferenc mérték feletti vonzalmát a liturgiához. Talán pont ez magyarázza, hogy Ferencnek a 
világ többi materiális síkján is képes Isten üzeneteket küldeni. Ugyanis a liturgiában ugyanúgy, 
mint az apostolok, a táborhegyi színeváltozást élhetjük át.  

A szent színház – a liturgia ugyanis nem pusztán elmesél dolgokat, hanem megjeleníti mindazt, 
amit elmond.  

 
Nemcsics Ákos: 13. Stáció,  
Jézust leveszik a keresztről 
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Gondoljuk csak meg, hogy a szent tér – a liturgia tere – a benne megjelenő Szenttől, Istentől 
nyeri el rendszerét, értelmét és szépségét. Nem attól, hogy a mindenkori ember esztétikai 
elképzeléseivel különlegessé szerkeszti. Tehát nem a dramaturgiai készség, nem is az esztétikai 
lelemény, még csak nem is a zene nagyszerűsége, hanem a mindeneket teremtő és a liturgiában 
újjáteremtő Isten konkrét jelenléte a kenyér és a bor színe alatt az, Aki mindannyiunkat a helyére 
tehet. Végre az agyonracionalizált káoszunkból rendezett kozmosz kerekedik, amiben tudhatjuk a 
helyünket. Helyünket nem pusztán materiális vonatkozásban, hanem az egész teremtett kozmosz 
vonatkozásában is. De mert a liturgikus térben való eligazítottságom az egész életemnek és 
szerteágazó vonatkoztatási rendszerének áttekinthetőségét adja, ezért ez egyben feltárulkozás is 
mindazok számára, akiket Isten rám bízott.  

Könnyű belátnunk, hogy bizonyos mértékű feltárulkozás nélkül nincs közösségi élet, de még 
önmagunk emberségét megőrizni képes szűk körű emberi kapcsolatok sem lehetségesek.  

Ezért mindennél fontosabbnak látszik, hogy az Egyház kijelentése alapján az életének csúcsához 
és forrásához fordulva a liturgia valóban misztériumos lényegét mutassa fel a kereső világnak. A 
misztériumpótlékoktól és álliturgiáktól terhelt korunk a kiüresített és elszegényített liturgikus 
gyakorlatunkat próbálja pótolni. Vegyük észre, hogy csak az igazi liturgia, misztériumközpontú 
cselekménye elégítheti ki az embert. S mert a liturgia – a kultusz – emberi tartalmakkal telik meg, 
ezért nincs mi éltesse a kultúrát, ami a kultuszból venné éltető nedveit. A kultúra fokozatos 
elhalásával pedig mindent elönt a civilizáció. De mert kulturális alapok nélkül a civilizáció nem 
szolgálja az emberek javát, ezért előbb-utóbb ellene fordul.  

Vissza kell térnünk a liturgiához, ahol minden és mindenki a helyére kerül. A hierarchikus rend a 
misztérium lényegéből forrásozik. A liturgia rendjének minden szintjén elengedhetetlenül fontos és 
egyformán a misztériumot szolgáló helyünk és feladatunk van. Pontosan azért, mert ismerjük az 
abszolút viszonyítási pontot, ezért lehetőség nyílik a rend megvalósítására és fenntartására. Itt a 
fiatal és öreg egyaránt a misztériumhoz viszonyítva van a helyén és nem különböző szentimentális 
érzések hivatottak kijelölni a helyét. Ezért van az, hogy a liturgia a valódi közösség mintájaként 
igazi rend megteremtésére képes. Ugyanis nem képzelgéseink teremtik a közösséget, ahol bizonyos 
szempontok szerint válunk különböző szinten elfogadottá. Hanem a misztérium központú liturgia 
tesz egyetemesen elfogadottá és egyben az Istentől kapott szabadságunk megélésének hordozójává.  

 
Ez a jövőnk és ez az ifjúságnak is nagy esélye arra, hogy világfenntartó küldetését betölthesse. 

Természetesen ez csak egy szempont a jövőnk és az ifjúság jövője szempontjából. De ennek a 
szempontnak fontosságát hangsúlyoznunk kell.  

 
Nekünk pedig, akik Szent Ferenc atyánk elfogultságait szeretjük és Krisztus követését példaként 

is vizsgáljuk, különösen is figyelmeztető az Ő elkötelezettsége a liturgia irányában. Mintha tudta 
volna, hogy az egyházi élet csúcsa és forrása a LITURGIA. 

 
Komáromi János 

Elhangzott: Máriabesnyőn, 1995. április 21-én EUFRA (Európai Világi Ferencesek Kongresszusa). 
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