Egyháznak üdvösséget és oltalmat
A nagyheti szertartásokon átélt élményeinktől megragadva próbáljuk
újra megérteni, hogy milyen feladatok elé állít bennünket a feltámadott
Krisztus. Újra tudatosítsuk magunkban, hogy a Hit Évében újabb
segítséget kapunk egyházunktól a hit kegyelmének átformáló erejéből – és
a tanúságtételhez szükséges szeretetből.
Nem kerülhetjük meg, hogy egyre mélyülő formában meglássuk és
elemezzük a kultusz és a kultúra összetartozását. Hiszen „Az ember és a
közösség, amelyhez tartozik, sohasem kapcsolódik közvetlenül
önmagához, a világhoz. A közvetítés testi létünk, „testbe zártságunk”
egyik fontos része, akár akarjuk akár nem. A dolgokhoz, a valósághoz
szimbolikus rendszerek együttesén keresztül érünk el: ez a kultúránk,
amelyhez a nyelv, a rítusaink, a művészet, a szabályok, a tudomány és
még sok egyéb tartozik.
A mód, ahogyan megtanulunk Istenről gondolkodni, beszélni, hozzá
kapcsolódni, szintén nem kis részben kulturális adottság. Képeink,
fogalmaink, szövegeink, amelyek hitrendszerünket hordozzák, egyúttal
kulturális lenyomatai azoknak a koroknak, amelyekben megfogalmazták
ezeket. Talán a legjobb példa erre a Szentírás, amelynek sugalmazott
könyveit aligha érthetnénk a maguk mélységében, ha a közvetítő
kultúrára, annak beszédmódjára, szokásrendszerére nem lenne legalább
némi rálátásunk.
A liturgia ebben az értelemben a kultúra lenyomata is; jól
letapogathatóak benne egy-egy kor szokásai, nyelvezete, de ez is, ahogyan
Istenről, önmagáról és a világról gondolkodott az egyház. Valószínűleg a
szentmise megértéséből is elveszítünk valamit, ha nem vesszük
figyelembe azt a miliőt, amelyben Jézus az utolsó vacsorát ünnepelte, ha
nem vagyunk tekintettel például arra, hogy mit jelentett egy ünnepi
étkezés egy zsidó család számára. Ugyanakkor a liturgia kultúrát is teremt,
hat arra, ahogyan keresztény emberként a valósághoz közeledünk.
Amikor Jézus arra kér bennünket, küldetésbe induló, tanítványait, hogy
ha betérünk egy városba, és befogadnak bennünket, azt együk, amit elénk
tesznek (Bö. Mt 10,8), ez arra is hívás lehet, hogy tiszteljük a bennünket
befogadó város kultúráját, és higgyük el, hogy az örömhír ott is
hirdethető, az üdvösség ott is ünnepelhető. De ez a tisztelet megköveteli
azt is, hogy a keresztény kultúrát, nyelvezetet hordozó liturgiánkat
érthetővé tegyük a befogadó közeg számára is.”
Fehérváry Jáko OSB. Új ember. 2013.09.17.
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Mindezt elsősorban azért fontos megszívlelnünk, mert az evangelizáció mindannyiunkra érvényes
küldetését csak így tudjuk hatékonnyá tenni. Kérjük, hogy Ferenc pápánk vezetésével képesek
legyünk felismerni az idők jeleit és a felismerés fényében megjelölni az utat ami a mennyországba
vezet. Ez a Krisztuskövetéséből következik.
Szeretettel: János testvéretek

Ferenc pápa

Ferenc pápát köszönti az OFM miniszter genarálisa
Szentatya! A szerzetes és megszentelt élet háladalt énekel az Úrnak, miután hírét vettük az
egyetemes egyház atyjává és pásztorává választásod hírét. A megválasztásod előtti napokban a
világ összes szerzetese és megszentelt személye esdekelve kérte az Urat, hogy szíve szerinti
pásztort adjon. Ma a Szent Péter téren százával voltak ott szerzetesek és megszentelt személyek,
mindenféle korosztályból, nemzetből és kultúrából a Habemus Papam örömhírére várakozva. És
amikor meghallottuk nevedet, meghallgattuk szavaidat és láttuk első megjelenésed gesztusait:
örömmel és reménnyel telt meg a szívünk.
Számíthatsz a szerzetes és a megszentelt életre. Ismerd jól, hiszen közülünk való vagy. Szereted
ezt az életet, hiszen a tied is. Ismered gyengeségeinket és lehetőségeinket. Segíts küldetésünket az
egyházban és a világban, hűségben Krisztushoz, az evangéliumokhoz, karizmáinkhoz és a mai
emberekhez. Taníts meg bennünket, Szentatya, azzal az egyszerűséggel és radikalitással megélni
az evangéliumot, amellyel Szent Ferenc megélte, hogy így Isten Szegénykéjéhez hasonlóan mi is
újjáépíthessük az egyházat.
Minden szerzetes és megszentelt személy nevében a Férfi Általános Szerzetes Elöljárók Uniója
elnökeként köszöntelek és – ha megengeded – gyermeki szeretettel és tisztelettel ölellek. Hosszú út
áll előtted, mely nem lesz mindig könnyű. Mi szeretettel és engedelmesen követünk.
Minden szerzetes és megszentelt személy nevében biztosíthatlak alázatos és tiszteletteljes
imánkról, és kérem, Szentatya, apostoli áldásodat.
Gyermeki tisztelettel Jézus Krisztusban:
Fr. José Rodriguez Carballo OFM
miniszter generális
Róma, 2013. március 13.
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Világi rendek szerepe a jövő egyházában
A domonkos világi rend sokat vállalhat magára. Legfőképpen azt, amit az evangéliumot nem
ismerő, a „történelmi materializmus" eszméin nevelkedett generációknak és azok utódainak
hitelesen át tud adni...
Szerzetesrendjeink immár több mint húsz
évvel ezelőtti újraindulása jelentős reményekkel
teli várakozásokat indított el bennünk, minden
hívő emberben. Csak lassanként eszméltünk rá
arra a körülményre, hogy a változások sokkal
nehezebben mennek végbe, mint szeretnénk.
Könnyű volt néhány teherautóval, és egy sebtében
kreált párthatározattal egyetlen éjszaka alatt
lerombolni mindazt, ami évszázadok során
fokozatosan jött létre. Az újjáépítés azonban a
megváltozott körülmények miatt már sokkal
nehezebb és fáradságos feladatnak bizonyult.
Nem csak a hivatások alacsony számaránya, de a
társadalom értetlensége, tartózkodása is kísérte az
újrakezdést. Ne feledjük generációk nőttek fel
úgy, hogy hazánkban nem láttak az utcán
szerzetest. A hitismereti oktatás − szándékosan
nem hittant írtam − pedig siralmas volt a diktatúra
éveiben. Így jogos volt az átlagember kérdése, kik
Komáromi J. Házasság szentségében
azok a szerzetesek, apácák, miért alkotnak
közösséget? Mi az a megszentelt élet? Egyáltalán
mit akarnak, ebben a felvilágosult társadalomban? Az ateizmus szellemében regnáló pedagógiától
nem lehetett mást remélnünk. A kérdések egész sora nyílt meg az emberek előtt, melyre válaszolni
kellett. Így nem csoda, hogy az újrakezdés nem volt könnyű.
Az eltelt évtizedek alatt olyan mértékű változások zajlottak le környezetünkben, melyek már
nem teszik lehetővé a zökkenőmentes újraindítást több területen. A rendek első és második
vonulata részben a még élő korábbi rendtársak áldozatos kitartó munkájának köszönhetően
valamint a demokratikus jogállami intézményrendszer kiépítésének következtében újra
indulhattak; de a feltételek sok esetben így is nehezek voltak és még ma is azok. A rendi életben
jelentős civil bázis a korabeli nevén harmadrend is segítette és gyakran a tömegek felé is
közvetítette a megszentelt élet értékeit és értelmét, segítve és egyben bázisát is adva a rendi
utánpótlásnak a hivatásként választott életforma, célkitűzések realizálását. Kinek a tanítóhivatalt,
kinek a betegápolást, megint másoknak az elmélyült imaéletet, a magányos szentségi életet
választva mutatták be a világi hívők a nem hívők, számára is az egyes hivatások értékeit.
A II. Vatikáni Zsinat tanítása és szellemisége is csak néhány területen és a kelleténél lassabban
ért el hozzánk. Elsősorban bizonyos liturgikus előírások, formák megváltoztatása történt meg.
(Szembemiséző oltár, magyar nyelvi Istentiszteletek, békejobb, stb.) Természetesen nem
lebecsülve ezek jelentőségét, hatását egyházunkra és a gyakorló hívők imaéletére, az
egyházszervezés, a megújuló közösségépítés különböző formái nem tudtak elemi erővel „betörni"
a magyar egyház napi gyakorlatába. Sajnálatos, hogy míg a gazdasági élet egyes területein és
bizonyos szellemi áramlatok megtűrésében a proletárdiktatúra utolsó éveiben meglepő pluralizmus
volt jellemző, a vallási életben tartózkodás, félelem, a „klerikális reakció" újraéledésétől való
zsigeri irtózás vett erőt az uralkodó társadalompolitikai szereplőkben. Ennek következtében és
ebben a légkörben a zsinati megújulás csak nagyon lassan és akadozva szűrődhetett be hazánkba,
melyet nem segítettek az akkor még javában élő utazási korlátok sem.
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A rendszerváltás óta eltelt időben, a kezdeti lelkesedés és átmeneti egyházhoz fordulás, szép
lassan néhány év alatt lecsengett. Anélkül, hogy bárkit is megítélnénk vagy elítélnénk, azt azért
világosan látnunk kellett, hogy a damaszkuszi úton megtett fordulat nem mindenkinél volt őszinte,
hitből fakadó változás. Az egyházias lelkület és építési szándék csak nagyon lassan haladt előre az
emberek fejében és a gyakorlati cselekedeteikben. Az egyház − ugyan számos intézményt, köztük
nevelési, oktatási intézményeket is − visszakapott az állammal és az önkormányzatokkal történt
megállapodások eredményeként, de a működtetéshez szükséges szellemi átállás, részben a
szerzetesek, paptanárok hiánya, részben a világi alkalmazottak egy részének hozzáállása miatt,
csak nehezen jöhetett létre. Ilyen körülmények között igen felelősségteljes feladatuk van a világi
rendeknek, köztük a domonkos világiaknak is. Mindenütt a rendi szabályzatokkal összhangban
feladat a katolikus evangelizáció, a gyakorlati keresztény élet alapjainak, követelményeinek az
ismertté tétele. Ezzel együtt a rendi életnek a bemutatása, különböző közösségi hitéleti formák
vonzóvá tétele, elsősorban saját életünk példáján keresztül. A feladatvállalás és hitvallás saját
élethelyzetünkben, Krisztus példájának átvételével a legszebb hivatás lehet az ember számára.
Ma, jól tudjuk, az elköteleződés általában az élet más területein sem megy könnyen a
fiataloknak, - gondoljunk csak a házasságon kívüli „szabad" együttélésekre, vagy a civil életben a
hivatásválasztás területén megmutatkozó nehézségekre, - a rendi életforma különös kihívásaival
állunk szemben. Éppen ezért volna kívánatos és támogatandó azoknak az egyes rendekhez tartózó,
azok reguláit a világi életben bemutató közösségeknek a támogatása és lelki gondozása, akik
további bázisai lelki segítői lehetnének a Szentlélek hívásának és a megszentelt élet felé vezetnék a
fiatalokat, idősebbeket is. Mai világunkban, amikor annyira kevés a világi pap, egyes vidékeken
plébániák állnak üresen, alig akad lelkész, aki Szentmiseáldozatot mutathatna be legalább havonta
egyszer, különösen fontos lenne, a világi közösségek megerősítése és támogatása, hogy
jelenlétükkel bemutathassák az imádságos élet és az egyes rendi létformák alapjait az embereknek.
Természetesen nem csupán az egyes világi rendeknek lehet abban szerepük, hogy az egyház
újból magára találjon, de mindenképpen olyan pillérei lehetnének a lelki megújulásnak, melyre
mindenképpen jobban lehetne támaszkodni. Az egyes egyházközségi képviselőtestületek, azok
kisebb szakcsoportjai, munkabizottságai is segíthetnek a lelki megújulásban. A világi rendi
mozgalmak azonban olyan területeken léphetnének „akcióba" a civil társadalmat támogatva,
melyek a családgondozás, család és gyermekvédelem, szervezetfejlesztés, és a hitélet különböző
formáiban vállalhatnának aktív szerepet. Továbbá segíthetik elsősorban a katekézishez kapcsolódó
pedagógiai és andragógiai munkát.
A világi rendek szerepének vizsgálatakor nem szabad szem elől
tévesztenünk, hogy első meghívott Jézus követők is civil
foglalkozásokat műveltek, mely megélhetésüket biztosította. Nem
elkülönülve a társadalomtól adták tovább Jézus Krisztus tanítását.
Milyen szép lenne, ha kétezer évvel később ismét civil foglalkozásokat,
szakmákat művelő emberek hasonlóan az apostolok történelmi időkben
tett cselekedeteihez - az eddigieknél aktívabban - tevékeny részesei
lennének korunk evangelizációjának, esetenként újraevangelizációjának.
A papság számára igazi segítséget jelenthetnek már a csupán néhány fős világi csoportok is.
Építeni kell rájuk, mert vannak olyan társadalmi csoportok, − sajnos egyre többen − akikhez sem a
papság, sem az egyház társadalmi tanítása nem jut el. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az
egyház tanításának elferdített torz interpretációja, gyakran szándékosan zavarossá „munkált"
formái széles tömegekhez jutnak el. Ennek következtében nem csak „egyszerű evangelizációra"
van szükség, de gyakran eszmei és gyakorlati helyreállító beszélgetéseket kell kezdeményeznünk.
A felvilágosító, egyszerű tájékoztató beszélgetések sokat segíthetnek a hitéleti megújulásban,
evangelizációban. Tekintettel arra, hogy a világi rendekben élő testvérek nem elszigetelten, zárt
közösségben élnek, hanem a társadalom legkülönfélébb területein együtt vannak,−vagyunk−más
emberekkel, csoportokkal, feladatunk és felelősségünk is ezen a területen a legnagyobb.
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A civil társadalom közösségépítése csak lassú folyamat lehet, meg kell előzze a felismerés, és
az alkalmas vezetők kiválasztása, a tartalmi munka vonzó meghatározása és a cselekvési
programok sikerrel kecsegtető bemutatása. Amennyiben a munkát el sem kezdjük, biztosan
elmarad az eredmény is. Használjuk ki a már meglévő, de eddig még ki nem használt
lehetőségeinket, hogy a közösség építésben ne maradjon le egyházunk sem, s igazodva korunk
követelményeihez hitünk válaszait is képesek legyünk közvetíteni az emberek felé, a magunk élő
példájával, a világi rendek kissé rugalmasabb, de értékeket teremtő és közvetítő szabad
megnyilvánulásaival.
A domonkos világi rend ebben a munkában sokat vállalhat magára. Legfőképpen azt, amit az
evangéliumot nem ismerő, a „történelmi materializmus" eszméin nevelkedett generációknak és
azok utódainak hitelesen át tud adni. A Krisztus követés példáját, saját életében bemutatva az
értékközpontokat, melyeket vallunk és a botladozó, de végső soron mégiscsak örömteli tartalmas
világát hitünknek.
HÍDVÉGI PETER
világi domonkos, Pécsről

A Hit Éve ferences szemmel
2012. október 11-én a katolikus egyházban megkezdődött a Hit Éve.
Mit is jelent ez számunkra, akiknek Szent Ferenc és lelkisége valamiképpen meghatározta
kibontakozó életünket a gimnáziumban, és talán továbbra is számolunk azzal a magatartással, akár
hétköznapi döntéseinkben is, amely a ferences rend alapítójára volt jellemző.
Az Assisiben kereken 830 éve, 1182-ben született Francesco egy lelki válságot követő
megtérése után 21 évesen indult el azon az úton, amelyről későbbi élete során soha nem tért le, és
hűséges maradt választott eszményéhez, a szegény Krisztus követéséhez. Szakított korának
kikapcsolódási formáival, hátat fordított az akkor divatos lovagi eszményeknek és a kisvárosok
egymás elleni harci cselekményeinek. Minden külső eszközt, egész örökségét és még saját ruháját
is hátrahagyva bátran rálépett a hit szűk ösvényére, melyen mindvégig ragaszkodott az
evangéliumi nyolc boldogság eszményéhez. Egyszerűség és alázat jellemezte az önmagát „kisebb
testvérnek" elnevező fiatalembert, akinek a hatása - mely végső soron a megélt evangélium ereje
volt - társak sokaságát vonzotta magához, és átívelve majdnem kilenc évszázadot, továbbra is
példát ad Isten szeretetére, a Krisztushoz való hűségre és a hit bátorságára.
Számunkra, jelenlegi és „öreg" ferences diákoknak Szent Ferenc élete a megélt hit példája.
XVI. Benedek pápa is nem véletlenül hirdette meg az október 11-én elkezdődött, és a 2013.
november 24-ig tartó Hit Évét, mert a ma társadalma, és voltaképpen egész Európa, úgy tűnik,
gyökeresen eltávolodott a hittől és mindattól, ami természetfölötti érték. Tulajdonképpen minden
nemzedéknek meg kell küzdenie a saját hitéért, és a Hit Éve egy jó alkalom lehet annak a
tudatosítására, hogy újra megvalljuk, hogy kié vagyunk és kihez tartozunk.
Nem csekély a tét, mert vagy a világ mellett döntünk, vagy Jézus Krisztus személye mellett.
Szent Ferenc is ezt érezte, amikor számot vetett sorsával és jövőjével. Nem csüggedt el, amikor
még egyedül volt, mert hitéért egy belső megerősítést és egy külső látomást is kapott, amikor San
Damiano templomában a keresztre feszített Krisztus képe szólt hozzá, hogy induljon el az egyház
építésére. Amikor már követőivel többen voltak, 1209-ben III. Ince pápától kért engedélyt
közösségének szerzetesrendi megalapításához. Mi sem élhetjük meg magányban a hitünket,
vállalnunk kell, sőt mi több örömmel vállaljuk az egyház nagy családját, amelynek földi vezetője a
szentatya, jelenleg XVI. Benedek pápa.
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Szent Pál apostol azt tanítja, hogy mindenki Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesül
a kegyelemben (Efezusi-levél, 4,7). Ez azt jelenti, hogy mindenki a saját életállapota szerint meg
tudja valósítani a hitben való életet, és a maga
eszközeivel hirdetni tudja az evangéliumot.
Talán ezért is oly színes a ferences rend,
amelyben vannak minoriták, kapucinusok,
klarisszák és a harmadik rendhez tartozó
világiak.
Ma mi vagyunk Krisztus apostolai, és
éljünk a sajátos ferences lelkiség eszközeivel,
mely igazi emberséget, Krisztusnak, a
Megváltónak való feltétlen önátadást, az
evangélium tudatos szolgálatát, külsőben
egyszerűséget, de lélekben gazdagságot, a
közösség és a természet szeretetét, valamint az
imádság lelkületét jelenti.
A „pápa úr", ahogy Szent Ferenc Krisztus
helytartóját nevezte, a Hit Éve helyes
megélésének érdekében egy apostoli levelet
intézett hozzánk A hit kapuja (Porta fidei)
címmel, melyben azt kéri, hogy legyen biztos
iránytűnk a XX. század nagy egyházi
összejövetelének, a ti. Vatikáni Zsinatnak a
tanítása és A katolikus egyház katekizmusa.
Mindkettő beszerezhető a Szent István
Társulat könyvesboltjában, és útmutató lehet
személyes és közösségi hitünk számára
egyaránt. Emellett igyekezzünk rendszeresen
szentmisére járni, és legalább a nagy
Komáromi J.: Krisztus előtt
ünnepekre elvégezni szentgyónásunkat, hogy
ne legyünk híján annak a kegyelemnek,
amelyet a feltámadt Jézus nekünk, jelenlegi és volt ferences diákoknak akar adni. Sürgessen
minket Krisztus szeretete, mely pontosan arra késztet bennünket, hogy az evangélium szerint
éljünk, ahogy ezt Ferenc tette, és keresztényi életstílusunkkal vagy akárszóval, ha egy-egy
beszélgetésben egy komolyabb kérdés felmerül, hirdessük az evangéliumot!
Össze kell fognunk annak érdekében, hogy megmaradjunk hitünkben, s hogyha kell, vissza
tudjunk térni erre a biztos útra, melyet Szent Ferenc számunkra már száladokkal ezelőtt kitaposott,
hogy legyen termékeny ne csak bennünk, hanem egész hazánkban és voltaképp mindenütt a
világban életadó tanúságtételünk. Tekintsük magunkénak a Hit Évét mint a kegyelem esztendejét,
mely felszólít arra, hogy a katolikus hitet a maga teljességében valljuk meg, és a szentmisében
ünnepeljük, mert ott fedezzük fel életünk örökre megmaradó célját, lelkünk üdvősségét, a mi
Urunkat, Jézus Krisztust. Ferenc testvér magatartását követve törekedjünk mindig a jóra, s arra,
hogy amit kaptunk lelkiekben a gimnáziumi évek alatt, azt szellemiségében őrizzük, és ha lehet,
adjuk is tovább környezetünknek. A mai világnak olyan emberekre van szüksége, akiknek szívétlelkét, mint Szent Ferencnek, megvilágosította az Úr szava, és képesek ők is sokak szívét és
értelmét megnyitni, hogy vágyódjanak Isten után, a vég nélküli igaz élet után. Ez legyen a mi
programunk a Hit Évében.
Egy „öregdiák” szeretetével:
Kránitz Mihály (1977/A)
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ISTEN MEGSZABADÍTOTT BŰNEINKTŐL;
IGAZI KÖRNYEZETVÉDŐKKÉ TETT
A környezetvédelem keresztény szempontok nélkül megoldhatatlan kérdés. Tudjuk jól, hogy
különböző alapokon álló antropológiákkal próbálják megközelíteni az embert, és ennek
segítségével igyekeznek kialakítani az emberré válás optimális modelljét. Természetes, hogy egy
ilyen antropológia a létező világmindenségről is kénytelen képet alkotni, filozofálni. Ezért van az,
hogy a környezetvédelem bizonyos, már bekövetkezett létrontások eredményeként kezd
gondolkozni. De nem a létromlás valódi okát kutatja, hanem a mértékét összegzi. S minthogy a
huszadik század végére a technikai civilizáció olyan
helyzeteket teremtett, amelyek tudományos tényfeltárása
visszafordíthatatlannak látszó és rendkívül veszélyes
következményekkel járó folyamatokat mutat, ezért kénytelen
az ember erről egyre többet gondolkozni. Csakhogy
bármennyit törjük a fejünket, nem vagyunk képesek
megszabadulni a létromlás folyamatából, ha lényegi
szemléletváltásra nem kerül sor. Ugyanis a világ – és benne
mi magunk is – csak akkor képes megfordítani a folyamatot,
ha kilép a birtoklás ördögi köréből. Igazából rá kell
döbbennünk, hogy az Úréi vagyunk.
A világ mint élettér, Isten ajándéka. De az ajándéknak
nem az a fő tulajdonsága, hogy birtoklom, hanem, hogy
összeköt az ajándékozóval. Így válik a világ az Istennel való
találkozás „eszközévé”, helyévé, illetőleg a világban is
megmutatkozik az Isten. Sőt a világban materiálisan is
érzékelhető módon átölel. Persze, ettől nem válik a világ
Komáromi J.:Assisi Szt. Ferenc
Istenné.
Egy Istentől elfordult világ félelmekre épülő „környezetvédelme” nem a megoldás irányában
keresgél. Valós felismerések nyomán helyreigazításokat léptet életbe, és azok korlátozott
betartásával – hiszen az összes felismert természetszennyező mozzanatot kiiktatni lehetetlen – egy
szűkebb vagy tágabb börtönben éli életét.
A környezetszennyezés tette: a bűn. A bűn, ami az embert birtoklóvá, s így kirekesztővé teszi.
Olyan módon individualizálja, hogy elveszti istenképiségét. S mert nem az istenképiséget hordozó
emberként – aki ontológiai lényegét tekintve közösségi létező is – jár-kel a világban,
szükségszerűen szennyezi azt. Sem a helyét, sem az irányultságát nem ismeri, ezért mindent
összekever.
Fontos, hogy az a keresztény ember, aki az Igazságot követi Jézus Krisztus személyében,
,próbáljon beszélni is arról az Igazságot-Jézus Krisztust nem ismerő, ezért joggal és
megalapozottan szorongó embereknek, akik intellektuális becsületességük eredményeként az
elkerülhetetlen katasztrófa tudatában kénytelenek leélni életüket, sokszor kozmikus
pesszimizmusban.
Az igazi környezetvédelem az, ha a teremtés rendjének megfelelően Isten teremtési logikájának
törvényei szerint élünk. Ezen törvények foglalata a szeretet. A szeretet lényege pedig, hogy Ő
előbb szeretett minket.
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Ezért gondolom, hogy kapcsolódva a
nagy középkori ferences teológushoz,
SZENT BONAVENTURÁHOZ, amikor a
megoldásokról gondolkozunk, merjük
kimondani: „Titokzatos és mélyen
elrejtett, és senki nem ismeri, aki nem élte
át, aki nem vágyik rá, és senki nem vágyik
rá, akit a Szentlélek tüze föl nem gyújt. A
kereséstől kevés függ, a fölkenéstől sok; a
nyelvünk szerepe kicsi, a belső örömé
nagyon nagy.” Igen, nekünk az
evangéliumot-örömhírt kell hirdetnünk.
Isten
visszavonhatatlanul
elkötelezte
magát az ember megmentésére.
Megszabadított bűneinktől és ezáltal
igazi környezetvédőkké tett. Gyönyörű
világgal
ajándékozott
meg,
ahol
teremtőtársaként újra és újra együtt
ünnepelhetünk.
Ez nem a bűnből fakadó szörnyű
realitásoknak való hátat fordítás, hanem
annak kibeszélhetetlen átélése, hogy a
bűnből van szabadulás. Tehát a
környezetvédelem nem irreális képzelgés,
vagy értelmiségiek nyavalygása, hanem az
evangélium lényegi tartalma.
Komáromi János

Április 8.-án lesz Gyümölcsoltó
Boldogasszony – az Ige megtestesülésének
ünnepe. Az isteni irgalmasság vasárnapja
április 7-én a húsvét utáni vasárnap.

Az emberré lett örök Ige testvérét, a
megfogant életet megölni nem sokban különbözik
az Istenember golgotán való meggyilkolásától.
Jézus Krisztus mikor teljesen ártatlanul az ó-kor
akasztófáján a gyilkosok keze által meghalt, abban
különbözött az addig és azóta kivégzettek sorában,
hogy ártatlan volt. Méghozzá teljesen ártatlan.
Adódik a párhuzam a magzati élet – még ha
hordozza is áteredő bűn foltját -, a személyében
bűntől biztosan mentes, s így ártatlansága
mindannyiunkénál biztosabb.

LÉTKÉRDÉS
Az európai kultúrtörténetben rendkívül fontos szerepet játszik a bolond. Számtalan dráma és
vígjáték, irodalmi tanulmány és bölcs elmélkedés szereplője, mert az udvari bohóc sokszor az
egyetlen, aki normális egy őrült világban, aki ki meri mondani azt, amit mások nem, és nem kap
büntetést érte. Így volt ez Shakespeare korában és nincs ez másképp ma sem. Egy modern bohóc,
egy tévés komikus - akinek a műsorát mindenki ismeri Norvégiában − volt az, aki rá mert kérdezni
egy nyilvánvaló butaságra, amit sokan tudtak, csak nem mertek szólni. Mert azt Egy bohóc viszont
szabadon kimondhatja, hogy a király meztelen.
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No, nem a norvég király − az ország ugyanis királyság −, hanem azok a genderideológusok,
akik már négy évtizede nagy befolyást gyakorolnak Norvégia társadalompolitikájára. A gender
mainstreaming fogalmáról és gyakorlatáról már többször is esett szó ennek a lapnak a hasábjain.
Megmutattuk, hogy szűkebb értelemben a nemek közötti esélyegyenlőség szinonimájaként, tágabb
értelemben viszont a férfi és nő közötti minden nemű különbség cáfolataként, illetve
felszámolására használják. A folyamat kezdetén, a gender fogalmának bevezetésekor minden
esetben a szűkebb, diszkriminációellenes értelmezést használják, ami észrevétlenül vált át a nemek
felszámolásának tágabb értelmezésébe, amint a fogalom egy társadalomban bejáratódott.
A norvég genderparadox
De nehogy véletlenül félreértse valaki, Norvégia nagyszerű ország, ahogy ez ebből a cikkből is
egyértelműen ki fog derülni. Az emberek egymás iránti jóindulata megkérdőjelezhetetlen, a
norvégok 85 százaléka bízik a másikban, és azt vallja, hogy ez a bizalom a jó üzlet és a
megelégedettség alapja. A nemek közötti hátrányos megkülönböztetések leküzdése érdekében is
rendkívül sokat tettek. A norvég parlament képviselőinek közel fele nő, a harmadik leghosszabb
időt szintén egy nő töltött el a miniszterelnöki bársonyszékben, ez az az ország, ahol a világon
először bevezették a nemi kvótát, azaz előírták, hogy nemcsak az állami, de a privát cégek
igazgatótanácsában is 4o százalékot kell elérnie a nők arányának. 2008 óta többször is Norvégia
lett az első a világon a nemek közötti egyenlőséget megvalósító országok listáján. Az ország tehát
mintául szolgál az egész világ számára. És mégis, bármilyen intézkedéseket is tesznek, bármennyi
pénzt is ölnek a megszüntetésébe, az ún. „norvég genderparadox" továbbra is fennáll, sőt,
növekszik. Miről is van szó? Egészen egyszerűen fogalmazva arról, hogy ebben az egyenlőségre
kínosan ügyelő, a diszkriminációnak vagy
hátrányos megkülönböztetésnek még az
árnyékát is kerülő országban a mérnökök 90
százaléka férfi, míg a kórházi ápolók 90
százaléka nő. Azaz a világon lehető
legnagyobb egyenlőség ellenére a norvég nők
nem érdeklődnek a technikai pályák, a norvég
férfiak pedig kevéssé érdeklődnek a
segítőszakmák iránt. Vajon miért van ez? Ezt
a kérdést tette fel a már említett népszerű
norvég komikus, Harald Eia is először
magának,
majd
az
erre
illetékes
személyeknek, amiből dokumentumfilmet
forgatott.
Eia először az esélyegyenlőségért felelős
norvég kormánybiztost, Kristin Mile-t kereste
fel, aki elárulta, hogy a fiatalok mai
pályaválasztási szokásai tradicionálisabbak,
mint másfél-két évtizeddel ezelőtt voltak, és a
Komáromi J.: Kereszt
kiegyenlítődés
irányában
tett
kormányintézkedések semmilyen eredménnyel nem jártak. Pedig több igen költséges és széles
körű kampányt is folytattak, hogy a nőket a természettudományos/technikai pályákra csábítsák,
míg a férfiakat a segítőszakmák felé tereljék, de ezek minimális sikert sem hoztak. Mi lehet ennek
az oka? A diszkrimináció Norvégiában teljesen ki van zárva. Elképzelhető lenne hát, hogy férfiak
és nők között eredendő, biológiai különbségek lennének, amelyek a pályaválasztásukban is
tükröződnek?
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Emberek és tárgyak
Egy a gender fogalmát már évtizedek óta alkalmazó társadalomban, mint amilyen a norvég, már
csak a kérdésfeltevés is eretnekségnek számít. Ám Harald Eia mégis ezzel a kérdéssel állított be
Norvégia vezető egyetemi genderideológusaihoz, és az ilyenkor szokásos válaszokat kapta. Hogy
ugyanis férfi és nő között a genitáliákon és a másodlagos nemi jegyek némelyikén túl semmi
különbség nincsen. Hogy a férfi és női agy elkülönülő kutatását abba kellene hagyni, mert ez már
egy régen túlhaladott koncepció. Hogy ki
kellene már iktatni a férfi és női szerepekről
folyó társadalmi diskurzusból a biológiára való
hivatkozást. Hogy minden, így a nemek is, csak
társadalmi
konstrukció,
ha
rózsaszínbe
öltöztetünk egy gyereket, akkor mindenki „kis
hercegnőnek" fogja nevezni, ha meg kékbe,
akkor „kis vasgyúrónak", függetlenül a gyerek
biológiai
nemétől − tehát
öntudatlan
mozdulatainkkal, szavainkkal, viselkedésünkkel
stb. mi magunk alakítjuk ki a gyerekekből a
férfiakat és nőket - és így tovább, Eia
végighallgathatta az összes ilyenkor szokásos
maszlagot.
Az Oslói Egyetem egy másik fakultásán
Camilla Schreiner egy valóban elvégzett saját
kutatás kapcsán már egészen másmilyen
dolgokat mondott. A 20 ország bevonásával
végzett
kutatás
összefoglalásaképpen
elmondható, hogy minét nagyobb egy ország
szabadságfoka, annál kevesebb nő választ
mérnöki/technikai foglalkozást magának, és
Komáromi J.: Keresztúton
ennek megfelelően azokban az országokban
viszont, ahol nagyobbak az egyenlőtlenségek, magasabb számban jelentkeznek nők műszaki
pályákra. De tegyük fel, hogy ez a kutatás nem reprezentatív és a benne résztvevő pár ezres
mintából nem lehet messzemenő következtetéseket levonni − ahogy ezt a genderideológusok is
bizonygatni igyekeztek, amint szembesültek az eredményekkel. Négy kontinens (Európa, Afrika,
Amerika, Ázsia) 53 országából, több mint 200 000 válaszadótól származó adatokból azonban már
fel lehet állítani általános igazságokat. Richard Lippa amerikai pszichológus professzor volt a
vezetője ennek a kutatásnak, és Eia meg is látogatta őt a központjukban. A kutatásban arra keresték
a választ, hogy mivel foglalkozna szívesen, ha tehetné. „Óriási különbség mutatkozott", mondja
Dr. Lippa. „Míg a férfiak elsősorban tárgyközpontú foglalkozásokat választanának legszívesebben,
mint a mérnöki, technikusi vagy szerelői pályák, addig a nők főképp az emberközpontú
foglalkozások iránt érdeklődtek jobban." És ez a különbség kontinenseken, népeken és kultúrákon
keresztül tökéletesen konzisztens maradt, társadalmi tényezők tehát nem befolyásolták, amiből arra
tehet következtetni, hogy itt valami biológiai eredetű különbözőség van, összegzi a tapasztaltakat
Lippa professzor.
A kislányoknak baba, a kisfiúknak puska
De mi van, ha ezt a tárgy-, illetve személyorientáltságot öntudatlanul valóban mi magunk
tápláljuk bele a gyerekeinkbe szerte a világon mindenhol, ahogy ezt a genderteoretikusok állítják?
Harald Eia ennek is utánajárt.
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Dr. Trond Diseth, a norvég Nemzeti Kórház pszichiáterprofesszora egy nagyon érdekes tesztet
dolgozott ki a nemek közötti különbségek megállapítására már egészen fiatal korban. Dr. Diseth a
gyerekjátékokat három kategóriába osztotta: kifejezetten fiúsakra, kifejezetten lányosakra és
semlegesekre. Az általa tesztelt 9 hónapos kisgyerekek, akikre a társadalmi elvárások még nem
igazán vannak befolyással, teljesen konzisztensek voltak a választásukban, amikor a három
játékcsoport közé beengedték őket: a fiúk minden esetben a fiús játékokhoz nyúltak először, a
lányok a lányosokhoz.
De kilenc hónap már éppen elég nekünk, felnőtteknek, hogy öntudatlan érintéseinkkel,
szavainkkal, érzelmi viszonyulásunkkal rákényszerítsük a gyerekekre a saját nemi kategóriáinkat,
vetnek ellent az előzőeknek a genderteoretikusok. Eia elutazott hát Cambridge-be, ahol a nagyhírű
Trinity College (32 Nobel-dij, Sir Isaac Newton, Ludwig Wittgenstein, stb.) pszichológia
professzorával, Simon Baron Cohennal találkozott. Az elsősorban az autizmust kutató professzor
egynapos(!) újszülötteknek mechanikus szerkezeteket, illetve arcokat mutatott, és azt tapasztalta,
hogy míg a fiúk a tárgyakat nézik hosszabb ideig, addig a lányok az arcokat.
Rendben, hajtsunk hát mi is fejet a tények előtt, hogy a férfiak eredendően jobban érdeklődnek
a dolgok, míg a nők a személyek iránt, de tegyük azonnal fel a kérdést, hogy miért is van ez így?!
Az angol Durham University evolúciós pszichológus professzora, Ann Campbell azt kutatja,
hogy a törzsfejlődés milyen nyomokat hagyott a testünkön, illetve a pszichénkben.
A norvég médiabohóc következő útja hozzá vezetett.
„Általában a nők azok, akik szülnek, szoptatják a gyereket, ezért nagyon meglepő lenne, ha nem
fejlődött volna ki (az evolúció során) valami olyan pszichés jutalmazó rendszer, ami ezeket a
feladatokat különlegesen jutalmazóvá és élvezetessé teszi a nők számára." A gondoskodás,
törődés, a mások felé forduló figyelem nemcsak feladat, hanem öröm forrása is a nők számára sokkal inkább, mint a férfiak számára. Campbell szerint ezért van az, hogy a nők ma is inkább a
segítőszakmákat választják, ahol emberekkel foglalkozhatnak. „Az étet számtalan területén
rendkívül jelentős különbségeket találunk a nemek között, annyira alapvetőeket, hogy alig hiszem,
hogy olyan nüansznyi különbségek, mint a különböző szókészlet, az eltérő hanghordozás, vagy a
szemkontaktus hosszúsága, valóban akkora hatással lennének egy gyerek érdeklődési körére,
aktivitására és választásaira." Minél egyenlőbb egy társadalom, minél szabadabb környezetben
nőhetnek fel az emberek, a nemek közötti genetikai különbségek annál jobban
megmutatkozhatnak. Egy gazdag országban az emberek jobban megvalósíthatják önmagukat, ami
tényleg belőlük fakad, egy szegény országban pedig egyszerűen élni akarnak, oda mennek
dolgozni, ahol megfizetik őket. A fejlődő országokban ezért érdeklődnek jobban a nők a technikai
szakmák iránt és ezért nem akarnak a norvég nők mérnöknek menni, mindegy, mennyi pénzt
fordítanak a győzködésükre. „Teljesen elképzelhetetlen, hogy amíg a törzsfejtődés során
kialakultak a férfiakra és nőkre jellemző különböző nemi szervek, ez az agyunkra, a
legérzékenyebb szervünkre, ami egyebek mellett a nemi hormonok termelődését is szabályozza,
semmilyen hatással ne lett volna. Le vagyok döbbenve, hogy valaki ilyet állíthat", ezt Campbell
professzor mondta, amikor Eia lejátszotta neki, mint mondtak a genderideológusok.
A biológiát végképp eltörölni
Ezeket gyűjtötte hát össze Harald Eia a dokumentumfilmjében, amiből hátra van még a
szembesítés szakasza, amikor is a norvég komikus bemutatja, amit talált a genderteoretikusoknak.
Ezt nem ismertetnénk itt most részletesebben, elég legyen annyi, hogy az ember – főként, ha nő szinte már együtt érzett az eleinte oly' nagy mellénnyel nyilatkozó ideológusokkal, annyira
zavarban voltak. Egy válaszreakciót azért bemutatunk, mert rendkívül jól jellemzi az egész
genderideológia megalapozottságát. Eia a következő kérdést teszi fel Catherine Eeglandnak, a
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Work Research Institute munkatársának, aki számos genderjelentés szerzője: „Milyen tudományos
alapokról állítja ön azt, hogy a biológiának semmi köze sincs ahhoz, hogy ki milyen foglalkozást
választ?"
A válasz pedig: „Hogy az én tudományos alapjaim?
Hm..., nos, az enyém olyan, amit úgy nevezhetnénk, hogy teoretikus megalapozottság. A
biológia számára nincs hely az én gondolkodásomban. És úgy gondolom, hogy a
társadalomtudományoknak felül kell vizsgálniuk minden olyan gondolkodásmódot, ami biológiai
alapokon tesz különbséget emberek között."
A gendermódszer és genderelmélet különféle posztmodern filozófiai irányzatok redukált
ötvözete. Nem valami empirikus kutatás és felismerés eredményeként fogalmazódott meg, éppen
ellenkezőleg: saját világnézetének alapján értelmezi, értékeli és szelektálja a tudományos kutatások
eredményeit is. Ami nem fér a rendszerbe, az számára nem létezik. Mivel az objektív igazságok
létének tagadása áll a szemlélet középpontjában, nincs is, ami szakmai vitára ösztönözné (főleg
nem a kísérleti/tapasztalati tudományok terén.) Nehezíti a helyzetet, hogy a gender-studies
egyetemi intézményei szinte kizárólag politikai, nem pedig tudományos indíttatásból jöttek létre.
Ezért az őket nem igazoló, vagy pláne cáfoló kutatásokat és eredményeket eleve ellenségesként
kezelik. Nem szakmai érvekkel, hanem morális kifogásokkal igyekeznek ellenfeleiket
ellehetetleníteni. És az erkölcsi megbélyegződéstől való félelem nagyon sokakat visszatartott attól,
hogy elmerjék mondani, amit valójában gondolnak. Ezért szinte felmérhetetlen a jelentősége
annak, amit Harald Eia csinált. Dokumentumfilmje 2010-ben került Norvégiában adásba, nagy
port kavart fel és széles körű társadalmi vita
bontakozott ki a nyomán. A norvégokat egyre
inkább érdekelni kezdte, hogy miért fordít a
kormány évente 56 millió eurót annak az Északi
Gender Intézetnek (NIKK) támogatására,
amelyik
ennyire
nyilvánvalóan
nem
tudományos, hanem ideológiai alapokon
működik. És az egyre növekvő társadalmi
nyomás végül is nem maradt hatástalan: a
Miniszterek Északi Tanácsa (egy regionális
kormányközi
együttműködés
Norvégia,
Svédország, Finnország, Dánia és Izland
részvételével) úgy döntött, hogy beszünteti a
NIKK finanszírozását, megpecsételve ezzel az
Rembrand.Tamás apostol
intézet sorsát, amelyik a múlt század '7o-es
éveitől kezdve oly sikeresen terjesztette a genderideológiát.
És mindezt egyetlen ember érte el, a norvég médiabohóc, aki nyíltan is fel merte tenni azokat a
kérdéseket, amiket mások csak magukban. Harald Eia: Hjernevask (Agymosás) című
dokumentumfilmje rajta van a YouTube-on norvég nyelven és angol felirattal.
(http://www.youtube.com/watch?v=P5LRdW8xw70), de a Képmás honlapján beágyazva is
megtekinthető.
Krúdy Tamás / LÉTKÉRDÉS / Kép – Profimedia (Képmás 2012/dec.)
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I.
Futsz az Úrtól hasztalan:
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Élő fába fejsze vág,
mit remél a száraz ág?

II.
Élet fáját ölelem:
erős, mint a szerelem.

IX.
Hegytetőn, hol nincsen út,
elnyúlt tetem

III.
Kereszt súlya malomkő:
földi ember esendő.

X.
Miért csupán az ingem kell?
Ölts magadra Engem fel.

IV.
Szerető szív valahány,
egytől egyig mind anyám.

XI.
Vas szögekkel veretem
Akit gyűlöl, szeretem.

Komáromi J.:
Jézus a Kereszten

V.
Gyönge karral gyámolíts,
igaz szívvel felüdíts.

XII.
Föld is, ég is elhagyott,
két lator közt lankadok.

VI.
Vérben ázott arcomat
jegykendőül elfogadd.
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XIV.
Földbe tér a búzaszem
Kicsírázik csöndesen.

Krisztus Barcelona felett
Az 1926-ban elhunyt, varázslatos fantáziájú, mélyen hívő katalán építész, Antoni Gaudi 1883
óta épülő fő művét, a barcelonai Sagrada Família- (Szent Család-) templomot XVI. Benedek pápa
bazilikai rangra emelte, amikor 2010. november 7-én megszentelte a már tető alá került s így
belülről szinte teljessé vált épületet. Az újabb képek tanúsága szerint a kereszboltozat felett
elkezdődött a központi Jézus Krisztus-torony szerkezetének kialakítása, amely százhetven méteres
magasságával— az ulmi székesegyházat megelőzve — a világ legmonumentálisabb
templomtornya lesz. A neogót-(új)szecessziós bazilika építése várhatóan 2026 és 2028 között
fejeződik be.
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Oscar Wilde

Az önző óriás
Iskolából jövet minden délután bementek a gyerekek játszani az óriás kertjébe.
Szép, nagy kert volt, gyenge zöld fű borította. S a fű között, mint a csillagok, itt is, ott is
gyönyörű virágok nyíltak, és volt a kertben tizenkét őszibarackfa is, amelyek tavasszal rózsás,
gyöngyös virágdíszbe borultak, ősszel meg súlyosan ült rajtuk az érett gyümölcs. A fákon madarak
tanyáztak és olyan édesen énekeltek, hogy a gyerekek abba-abbahagyták a játékot, és az énekre
figyeltek.
- Milyen jó itt! - kiáltották egymásnak.
Egy nap aztán hazatért az óriás. Barátjánál volt
látogatóban, a cornwalli óriásnál, és hét esztendeig
időzött nála. De hogy letelt a hét év, s ő elmondta
már minden mondandóját, hiszen a szó belőle se
áradt parttalan, elhatározta, hogy hazatér a
kastélyába. Amikor megérkezett, látta, hogy a
kertben gyerekek játszanak.
- Mit csináltok ti itt? - kiáltott rájuk durva, nagy
hangon, és a gyerekek elszaladtak.
- Az én kertem az én kertem - mondta az óriás -,
ezt mindenki beláthatja, és én nem engedem, hogy
kívülem bárki is játsszék benne. - Magas fallal vette
hát körül és kiakasztott egy táblát: A KERTBE
LEPNI SZIGORÚAN TILOS!
Igen-igen önző óriás volt.
Komáromi J.: Piéta
Szegény gyerekeknek most már nem volt hol
játszaniuk. Próbáltak ugyan játszani az országúton, de az országút nagyon poros volt, tele éles
kövekkel, sehogyan se tudták megszokni. Így aztán iskola után rendesen a magas falat kerülgették,
és a túloldali szép kertről beszélgettek.
- Milyen jó is volt odabent - mondogatták.
Aztán megjött a tavasz, s az egész vidék telis-tele lett apró bimbókkal és kicsi madarakkal.
Csupán az önző óriás kertjében maradt meg a tél. A madarak, nem lelvén a gyerekeket, nem
énekeltek benne, és a fák is elfelejtettek virágozni. Egyszer egy szép virágszál kidugta mégis a
fejét a fűből, de amikor megpillantotta a tiltó táblát, annyira megsajnálta a gyerekeket, hogy
visszabújt a mélybe és aludt tovább. Nem érezte jól magát ott senki, csak a hó meg a fagy.
- A tavasz megfeledkezett erről a kertről! - kiáltották -, így hát itt élünk majd egész éven át. A
hó beborította a gyepet nagy, fehér köpönyegével, a fagy pedig beezüstözte a fákat. Aztán
meghívták az északi szelet, hogy lakjék náluk, és az északi szél el is jött. Bundájába burkolózott és
egész nap ott süvített a kertben és lefújta a kémények tetejét.
- Pompás egy zug ez - mondta -, hívjuk meg vendégül a jégesőt is.
Így aztán eljött a jégeső is. Minden álló nap három óra hosszat dörömbölt a kastély fedelén, míg
össze nem törte majd mind a cserepeket, aztán körbe-karikába szaladgált a kertben, sebesen, ahogy
csak tőle telt. Ruhája szürke volt és lehelete akár a jég.
- Nem értem, miért késik olyan sokáig a tavasz - mondta az önző óriás, amint az ablakban ült és
kitekintett a hideg, fehér kertre -, remélem, majd csak megváltozik az idő.
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De a tavasz nem jött el, se a nyár. Az ősz arany gyümölcsökkel díszítette a kerteket, de az óriás
kertjének nem adott semmi díszt. - Túlságosan önző - mondta az ősz. Így aztán tél volt a kertben
szakadatlanul; északi szél és jégeső, fagy és hó járták táncukat a fák között.
Egy reggel az óriás ébren feküdt az ágyában, amikor egyszerre csak valami gyönyörűséges
zenét hallott. Olyan édesen szólott, hogy azt gondolta, bizonyára a király zenészei vonulnak arra.
Pedig valójában csak egy kis kenderike fütyörészett az ablak előtt, de az óriás olyan régen nem
hallott a kertjében madárfüttyöt, hogy most ügy tetszett neki, ez a leggyönyörűbb muzsika a
világon. és egyszerre csak a jégeső abbahagyta táncát a feje fölött, az északi szél se süvített többé,
és a nyitott ablakon át gyönyörűséges illat szállt be hozzá.
- Azt hiszem, megjött végre a tavasz - mondta az óriás; és kiugrott az ágyból és körülnézett. és
ugyan mit látott?
Bizony csodálatos dolgokat. A fal egy kis hasadékán bemásztak a gyerekek, és most odafenn
ültek a fák ágai között. Amerre csak nézett, mindegyik fán egy kisgyerek. És a fák, örömükben,
hogy a gyerekek visszatértek, egyszeriben kivirultak és gyengéden lengették ágaikat a gyerekek
feje fölött. Madarak repkedtek körülöttük és boldogan csicseregtek, és a virágok kidugták fejüket a
zöld fűből és mosolyogtak. Bizony gyönyörűség volt nézni. Csupán az egyik sarokban volt még
mindig tél. Legtávolabbi zuga volt ez a kertnek, és egy kisfiú állt benne. Olyan kicsi volt, hogy
nem érte el a fa alsó ágait, és csak kerülgette, kerülgette és keservesen sírt. A szegény fát pedig
még egyre jég és hó fedte és az északi szél zúgott, süvített körülötte. - Kapaszkodj fel, fiacskám biztatta a fa és lehajtotta ágait, amilyen alacsonyra csak tudta; de a fiúcska nagyon is kicsi volt.
És az óriás szíve ellágyult, amint kitekintett.
- Mennyire önző voltam! - mondta. - Most már tudom, miért nem akart eljönni ide a tavasz.
Fölteszem azt a szegény kisfiút a fa tetejére, és azután lerontom a falat, hadd játsszanak örökkönörökké kertemben a gyerekek. - És bizony nagyon bánta, amit tett.
Lesurrant hát a lépcsőn, nagy óvatosan kinyitotta a főkaput, és kilépett a kertbe. De a gyerekek,
mihelyt megpillantották, ügy megijedtek, hogy elszaladtak mind, és a kertben újra tél lett. Csak az
az egy kisfiú nem szaladt el, mert a szeme tele volt könnyel, és nem látta, hogy az óriás közeledik.
és az óriás odalopózott a háta mögé, gyengéden megfogta és föltette a fa tetejére. És a fa azon
nyomban kivirágzott, madarak szálltak ágaira és fütyörésztek, és a kisfiú kinyújtotta a karját és
átölelte az óriás nyakát és megcsókolta. És a gyerekek, amikor látták, hogy az óriás nem gonosz
többé, visszaszaladtak, és velük együtt visszatért a tavasz is. - Legyen a tiétek ez a kert,
gyermekeim - mondta az óriás, és fogott egy hatalmas fejszét és lerontotta a falat. És amikor az
emberek déli tizenkét órakor piacra mentek, ott lelték az óriást: játszadozott a gyerekekkel a
leggyönyörűbb kertben, amelyet valaha is látott a világ.
Egész álló nap együtt játszottak, és amikor beesteledett, a gyerekek odamentek az óriáshoz,
hogy elbúcsúzzanak tőle.
- De hát hol van az a kis társatok? - kérdezte az óriás. - Akit feltettem a fára. Mindnyájuk közül
ezt a kisfiút szerette a legjobban, mert az megcsókolta.
- Nem tudjuk, hova lett - felelték a gyerekek. - Elment már!
- Mondjátok meg neki, hogy jöjjön el holnap, de biztosan - mondta az óriás. De a gyerekek azt
válaszolták, hogy nem tudják hol lakik, és nem is látták ezelőtt soha; és az óriás nagyon
elszomorodott.
Minden délután, mihelyt vége volt az iskolának, a gyerekek eljöttek és játszottak az óriással. De
az a kisfiú, akit az óriás úgy megszeretett, nem jött el soha többé. S bár az óriás nagyon kedves
volt mindnyájukhoz, mégis majd elepedt első kis barátja után, és gyakran emlegette. - Hogy
szeretném látni! - mondogatta.
Teltek, múltak az évek, és az óriás megöregedett és elgyengült. Nem tudott már játszani se, csak
egy nagy karosszékben üldögélt, s onnan figyelte a gyerekek ugrándozását és gyönyörködött a
kertjében.
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- Sok szép virágom van - mondta -, de mégis a gyerek a legszebb virág.
Egy téli reggel, öltözködés közben, kitekintett az ablakán. Már nem gyűlölte a telet, mert tudta,
nem más az, mint az alvó tavasz, és csak pihennek ilyenkor a virágok.
Hirtelen ámulva dörzsölte meg a szemét és nézett, egyre csak nézett.
Mert bizony csoda dolgot látott! A kert legtávolabbi sarkában gyönyörű fehér virágba borult az
egyik fa. Agai aranyosak voltak és ezüstgyümölcsök csüngtek róluk, és a fa alatt ott állt az a kisfiú,
akit úgy szeretett.
Nagy-nagy örömében lefutott a lépcsőn az óriás, ki a kertbe. Keresztülvágott a gyepen, és
közeledett a gyerekhez. és amikor odaért hozzá, elvörösödött haragjában és azt mondta:
- Ki merészelt sebet ütni rajtad?
Mert a kisfiú tenyerét két szög járta át és két szög járta át kicsi lábát.
- Ki merészelt sebet ütni rajtad? - kiáltotta az óriás. - Mondd meg nekem, hadd veszem
legsúlyosabb kardomat, hadd vágom ketté?
- Megállj - felelte a gyerek -, mert az én sebeim a szeretet sebei.
- Ki vagy te? - kérdezte az óriás, és szívét megfoghatatlan félelem szorította össze, és térdre
borult a gyerek előtt.
A gyerek pedig rámosolygott az óriásra és így szólt hozzá: - Egykor te játszani hagytál engem a
te kertedben; de ma te jössz velem az én kertembe, a Paradicsomba.
És amikor a gyerekek aznap délután beszaladtak a kertbe, holtan lelték az óriást a fa alatt, amely
telis-tele volt fehér virággal.
Lengyel Balázs fordítása

Szentlélek
„A Szentlélek nélkül, az Isten távoli, Krisztus a múltban reked, az Evangélium halotti levél, az
Egyház egyszerű szervezet, a tekintély uralkodás, a misszió csak propaganda, a kultusz egy emlék,
és a keresztény cselekvés rabszolgájának való erkölcs.
Ám benne és egy szétválaszthatatlan szervezeti együttműködésben, a kozmosz felmagasztosul
és az Ország születésével vajúdik a feltámadt Krisztus jelen van, az Evangélium életerő, az Egyház
a szentháromságos közösséget jelenti, a tekintély felszabadító szolgálat, a misszió Pünkösd, a
liturgia emlékezés, az emberi cselekvés átistenített.” (1968. Uppsalában).
Név: „ruah”=szél (zsidó) „Lélek” Istenre vonatkoztatva pneuma-Isten hatóereje(görög) Szent
Lélek.
Paraklétosz-vigasztaló, Elhívatatt (Jn 14,16-2)
Igazság Lelke (Jn 16, 13.)
Krisztus Lelke (Róm 8,9)
Úr Lelke (2Kor 3,17)
Isten Lelke (Róm 8,9. 14)
„Ahol az Egyház ott az Isten Lelke is; és ahol az Isten lelke, ott van az Egyház.” (Szt. Ireneusz)
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Megjelenik kéthavonta.
“Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.”
Kiadja a FVR Országos Tanácsa belső
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