Mottó:
Isten igéje, mely egykor test szerint megszületett, szakadatlanul meg akar
születni lélekben azoknak, akik vágynak rá.
(Maximos Hitvalló)
SZÜLESSEN MEG BÁR KRISZTUS EZERSZER
BETLEHEMBEN,
HA BENNED NEM SZÜLETIK MEG, ÖRÖKRE ELVESZTÉL.
(Angellus Silesius)
KAR Á C S O NYI

BOLDOGSÁG

Jézus Krisztus az egész emberiség számára Mester. (Ő az egyetlen
Mester, csak még nem ismerte fel mindenki.) Isten Fia szavaival, és egész
életstílusával tanítja hogyan éljünk az Atya gyermekeiként. Már a
megtestesülés is mélységes mély tanítás számunkra. - Szent Pál Krisztushimnuszában írja a Filippiekhez írt levélben: „ Ugyanazt az érzést ápoljátok
magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki isteni mivoltában nem
tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint
zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett
vett fel, és hasonló lett az emberekhez, külsejét tekintve úgy jelent meg, mint
egy ember.” (Fil 2.5-6) Kövessük Jézust a megtestesülés érzésében!
Betlehemi születésekor Jézus alászállt az emberi létbe. Isten belépett
az e világiba, a porba, zűrös emberi valónkba, oda, ahol általában nem
érezzük jól magunkat, ahonnan szeretnénk elmenekülni.
Mi viszont a boldogságot egy másik világ tartozékának képzeljük. Egy
felsőbb világ részének, ahová a tökéletesek léphetnek be. Vágyunk, hogy
valahogy oda jussunk. Ezért elképzelünk egy létrát, amely a földről az égig
ér. Úgy véljük: e létra fokai az erények, amelyekbe kapaszkodva egyre
följebb tudunk jutni a tökéletesedés útján. Aszkézisfajtákat gyakorlunk,
hogy a hibáinktól megszabaduljunk, erőfeszítéseket teszünk, hogy jók
legyünk, egyre több imát mondunk...
Lelki életünk kezdetén talán segít ez az elképzelés és életstílus. De
egyszer elérünk arra a pontra, ahol be kell látnunk: kudarcot vallottunk.
Igyekezetünk semmit sem ér. Nem tudjuk ezt a létrát megmászni. Túl
hosszú. Nem tudtuk jobbá tenni magunkat. Mit tegyünk ekkor? Próbáljunk
meg továbbmászni? - De hiszen nem tudunk. Maradjunk ott, ahol
vagyunk?- Már ehhez sincs erőnk. Egyetlen esélyünk, ha „ugyanazt az
érzést ápoljuk magunkban, amely Krisztus Jézusban is megvolt”.
1

80.
2013. december
Hajas Ámosz OFM:
Karácsonyi boldogság
Szász Zsombor OFM:
Zsoltárok
Szent Ferenc:
Örvendezzetek az
Úrnak!
Ferenc pápa:
Mária hite,
A család
szeretetközösség
II. János Pál:
Az egyház az
Eucharisztiából él
Szász Zsombor OFM:
Örömteli üzenet
Nem prófécia, hanem
eretnekség!
Váradi Szabolcs:
Regula I. Rész
Tanúságtétel:
Életmese

Legyünk bátrak, alázatosak, és ereszkedjünk le emberi valónk mélységeibe.
Lefelé tartunk, de békére lelünk. Végre bevallhatjuk szegénységünket,
nyomorúságunkat, sebzettségünket. Nem kell többé titkolnunk, hogy
gyarló emberek vagyunk, bűnökkel, hibákkal, homályos indulatokkal,
zavaros ösztönökkel. Beismerjük Istenre szorultságunkat, és nem tehetünk
mást, minthogy megadjuk magunkat neki. Ekkor, és csak ekkor végre
megtapasztaljuk, (amire mindig is vágytunk, csak rossz irányba kerestük),
hogy Isten jelen van életünkben. Mindig is ott volt szívünk legmélyebb,
legszegényebb zugában.
Ez a bennünk zajló karácsony. Amikor alázatosan bevalljuk, hogy bensőnk
olyan piszkos, mint egy istálló, hogy valójában semmi értékeset nem
tudunk felmutatni Neki, akkor váratlanul megtapasztaljuk Őt magunkban, mert Jézus ott akar élni
bennünk, ahol szegények és gyengék vagyunk.
Igen Isten Fia ott van a mi istállónkban is: alázatosan, gyengéden, mégis királyként és
hatalmasan. Felvállal minket, pártfogásba vesz minket, soha nem hagy el bennünket.
Ez boldogság. Karácsonyi boldogság.
Hajas Ámosz OFM

Z S O L T Á R O K :
Meghatározó forrás, amelyből Ferenc naponta merít, a Zsoltárok
könyve. Még kisgyermekkorában ismerte meg, és kívülről tudja is
őket. Imádságait teljesen átitatja a zsoltárok szellemisége és
nyelvezete. Minden pillanatban és minden helyzetre képes
alkalmazni őket.
Érdekes azonban, hogy Ferencet nem elégíti ki a zsoltárok puszta
ismételgetése, szerfölött kreatív, ahogyan bánik velük. Egész sor új
zsoltár születik szívében és ajkán. Ilyenek például azok a meditációs
zsoltárok, melyeket az Úr kínszenvedésének zsolozsmájaként is
ismerünk (officium Passionis). Ferenc elképzeli Jézust mint foglyot,
elárultat, megkínzottat, elítéltet és felmagasztaltat, feltámadottat és
dicsőségest. Ezekhez a képekhez zsoltáridézeteket társít időnként
bizonyos részleteket is használ az Ó- és Újszövetségből.
(Anton Rotzetter OFMCap irása alapján fr. Szász Zsombor OFM)

Szent Ferenc:

ÖRVENDEZZETEK

AZ ÚR NAK !

Esti dicséret – Karácsony
Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek (Zsolt 80,2a),
ujjongjatok az Úrnak, az élő és igaz Istennek (Zsolt 46,2b,
Mert fölséges az Úr, félelmetes nagy király az egész földön (Zsolt 46,3).
Mert szentséges mennyei Atyánk, a mi királyunk öröktől fogva (Zsolt 73,12a),
elküldte szeretett Fiát az égből, és ő született a Boldogságos Szűz Máriától.
És ő engem így szólított: Atyám vagy te (Zsolt88,27a),
én pedig elsőszülöttemmé teszem őt,
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fölségessé a föld királya között (Zsolt 88,28).
Azon a napon az Úr elküldte irgalmát és éjjel énekét (Zsolt 41,9).
Ez az a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és ujjongjunk rajta (Zsolt 117,24).
Mert szentséges szeretett gyermek adatott nékünk (vö. Iz 9,6),
értünk született útközben és jászolba tétetett,
mivelhogy nem jutott hely a szálláson (vö. Lk 2,7).
Dicsőség a magasságban az Úristennek, és a földön békesség
a jóakaratú embereknek (vö. Lk 2,14).
Örvendjen az ég és ujjongjon a föld, zúgjon a tenger egész teljessége,
örvendjen a mező és minden, ami rajta van (Zsolt 95,11-12a).
Énekeljetek neki új éneket! Minden föld az Úrnak énekeljen! (Zsolt 95,1)
Mert nagy az Úr, és minden dicséretre méltó,
félelmetesebb az összes isteneknél (Zsolt 95,4).
Adjatok az Úrnak, népek családjai, adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat,
adjatok az Úr nevének dicsőséget (Zsolt 95,7-8a).
Adjátok testeteket áldozatul és hordozzátok az ő keresztjét (vö. Lk 14,27).
és kövessétek mindvégig szent parancsait (1Pt 2,21).
(Imádkozzunk Assisi Ferenccel 2002, Agapé kiadó)

Ferenc pápa:

M Á R IA

HITE

Mária mindig Jézushoz vezet el bennünket. A hit asszonya ő,
valódi hívő. Milyen volt Mária hite? - tette fel a kérdést a
Szentatya, majd három pontban foglalta össze tanítását:
1.

Hitének első lényeges eleme: Mária feloldja a bűn csomóját
(vö. Lumen Gentium 56. pont)

Mit jelent ez? A zsinati atyák Szent Iréneusz kifejezését idézték: Éva engedetlenségének csomóját
kibontotta Mária engedelmessége; s amit a szűz Éva megkötözött hitetlenségével, azt Szűz Mária
föloldotta a hitével. Az engedetlenség „csomója” a hitetlenség „csomója”. Amikor egy gyermek
engedetlen szüleivel szemben, akkor mondhatjuk, hogy egy kis csomó keletkezik. Ahhoz, hogy ismét
helyreálljon az összhang, bocsánatot kell kérnie a szüleitől.
Valami hasonló történik a mi Isten-kapcsolatunkkal is, amikor nem hallgatunk Isten szavára, nem
követjük akaratát, amikor olyan konkrét tetteket hajtunk végre, amelyekből hiányzik az Isten iránti
bizalom – ez a bűn –, akkor egyfajta csomó keletkezik bensőnkben. Ezek a csomók megfosztanak
bennünket lelki békénktől. Veszélyesek, mert több csomóból egész gubanc alakulhat ki, amit egyre
fájdalmasabb és nehezebb
kibontani. Isten irgalmasságának azonban semmi sem lehetetlen!
Kegyelmével még a legkuszább csomók is feloldhatók.
Mária „igenjével” megnyitotta a kaput Istennek, hogy ő oldja fel ősi engedetlenségünk csomóit,
Mária az anya, aki türelemmel és gyöngéden Istenhez vezet bennünket, hogy ő oldja fel lelkünk
csomóit az Atya irgalmasságával. Feltehetnénk a kérdéseket: Milyen csomók vannak az életemben?
Kérem-e Máriát, hogy segítsen: bízzak Isten irgalmában, hogy megváltozzak?
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2.

A második elem: Mária hite Jézusnak emberi testet ad.

A zsinati tanítás szerint: „Telve hittel és engedelmességgel nem mást, mint az Atya Fiát szülte a
világra, mégpedig férfit nem ismerve, a Szentlélek erejéből, mint egy új Éva, aki nem az
őskígyónak, hanem Isten hírnökének hitt, kételkedést nem ismerő hittel” (LG, 63). Ezt különösen
hangsúlyozták az egyházatyák: Mária megfoganta Jézust előbb a hitben, majd testében, amikor
„igent” mondott Istennek az angyali üdvözletkor. Mit jelent ez? Azt, hogy Isten nem akart úgy
emberré válni, hogy nem veszi figyelembe szabadságunkat. Mária szabad beleegyezése, „igen”-je
révén akart megtestesülni.
Az, ami a Szűzanyában egyedülálló módon végbement, az spirituális szinten velünk is megtörténik,
amikor befogadjuk Isten szavát jó és őszinte szívvel és azt a gyakorlatban is megvalósítjuk. Olyan,
mintha Isten testté válna bennünk, bennünk lakozna, mert lakást vesz mindazokban, akik szeretik,
és akik megtartják parancsolatait.
Tegyük fel a kérdést: Tudatában vagyunk ennek? Vagy azt gondoljuk, hogy Jézus megtestesülése
csak egy múltbeli tény, amely nem érint minket személyesen? Hinni Jézusban azt jelenti, hogy
felkínáljuk neki testünket, alázattal és bátran, mint Mária, hogy Ő továbbra is az emberek között
lakhasson. Azt jelenti, hogy felajánljuk neki kezünket, hogy megsimogassuk a kicsinyeket és a
szegényeket, lábunkat, hogy elmenjünk testvéreinkhez, karunkat, hogy támogassuk a gyengéket és
dolgozzunk az Úr szőlőjében. Felajánljuk értelmünket, hogy az evangélium fényében készítsünk
terveket, főleg pedig felajánljuk szívünket, hogy szeressünk és Isten akarata szerint hozzunk
döntéseket. Mindez a Szentléleknek köszönhetően jön létre. Hagyjuk, hogy Ő vezessen bennünket!
3.

Végül az utolsó gondolat: Mária hite, mint életút.

A zsinat leszögezi, hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (LG, 58). Ezért ő előttünk jár ezen a
zarándokúton, elkísér és támogat bennünket.
Milyen értelemben volt út Mária hite? Abban az értelemben, hogy egész életében Fiát követte. Fia
az út, a zarándokút! Előrehaladni a hitben, ebben a spirituális zarándoklatban, amely a hit, nem más,
mint az, hogy követjük Jézust, hallgatjuk szavát, hagyjuk, hogy vezessen, megfigyeljük, hogy
hogyan viselkedik és nyomaiba lépünk, hozzá hasonlóan érzünk és viselkedünk: alázattal,
irgalommal, testvéreinkhez közel. Ugyanakkor szilárdan elutasítjuk az álszentséget, a képmutatást, a
bálványimádást. Jézus útja a végsőkig tartó hűséges szeretet útja, egészen az életáldozatig, a
keresztig tartó út.
Ezért a hit útja a kereszten át vezet, és Mária ezt megértette kezdettől fogva, amikor Heródes meg
akarta ölni az újszülött Jézust. Később ez a kereszt egyre mélyebbé vált, amikor Jézust elutasították:
akkor Mária hite szembenézett a meg nem értéssel, a megvetéssel, majd elérkezett Jézus
kínszenvedésének órája: akkor Mária hite az éjszakában világító lángocska volt. Nagyszombat
éjszakáján Mária virrasztott. Lángocskája, kicsiny, de világos, égve maradt egészen a Feltámadás
hajnaláig, és amikor eljutott hozzá a hír, hogy a sírboltot üresen találták, akkor szívét elárasztotta a
hit öröme, a Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett keresztény hit öröme.
Ez Mária és az egész Egyház hitbeli zarándokútjának csúcspontja.
Milyen a mi hitünk? Mi is égve tartjuk hitünk lángját a nehéz, sötét pillanatokban, mint Mária?
Rendelkezem-e a hit örömével?
Mária köszönetet mondunk hitedért és megújítjuk felajánlásunkat neked, hitünk Anyjának – zárta
katekézisét Ferenc pápa.
(Vatikáni Rádió/Magyar Kurír)
4

Ferenc pápa: a család szeretetközösség
A család: szeretetközösség, amely a házasságon alapul, védelmezi a gyermekeket és az időseket.
A család életközösség, amely önálló egység. Amint Boldog II.
János Pál pápa írta Familiaris consortio kezdetű apostoli
buzdításában: a család nem az azt alkotó személyek összessége,
hanem szeretetközösség. Az a hely, ahol megtanulunk szeretni: az
emberi élet természetes központja.
Olyan emberekből áll, akik szeretnek, párbeszédet folytatnak,
feláldozzák magukat a másikért, óvják az életet, különösen a
gyengébbekét. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a család a világ és a
történelem motorja. Mindenkinek a családon belül, az otthon
melegében, a testvérekkel, édesanyával, édesapával együtt felnőve
fejlődik a személyisége.
A család az a hely, ahol nevet, szeretetet kapunk, ahol megtanuljuk
a párbeszéd és a személyek közötti kommunikáció művészetét. Itt
ébredünk rá saját méltóságunkra, megtanuljuk elismerni – főleg,
ha keresztény nevelést kapunk – minden ember méltóságát, különös tekintettel a betegekre, a
gyengékre, a kitaszítottakra. Mindez a család-szeretetközösség elismeréséért kiált ma, az egyén
jogait hangsúlyozó világunkban.
A második szempont, amelyre a Szentatya fölhívta a figyelmet: a család alapja a házasság, amely a
férj és a feleség szabad döntésére és hűséges szerelmére épül. A párkapcsolatban és a családban
felmerülő nehézségek és próbatételek hozzájárulnak ahhoz, hogy növekedjünk a jóságban, az
igazságban és a szépségben.
Osztozni mindenben, önfeláldozásban és örömökben, számítás nélkül: ezt a tapasztalatot tanulhatják
meg a fiatalok szüleiktől és nagyszüleiktől. Az Istenbe vetett hit élménye ez, a kölcsönös bizalomé,
szabadságé és életszentségé, ami nem más, mint önmagunk hűséges és áldozatos odaajándékozása
az élet minden napján.
A családi élet két legtörékenyebb szakasza: a gyermekkor és az időskor – tért rá beszéde harmadik
részére Ferenc pápa. Az a társadalom, amely magára hagyja a gyermekeket és kirekeszti az időseket,
kitépi gyökereit és elhomályosítja jövőjét. A kicsinyek és az idősek gondozása a civilizáltság jele –
hangsúlyozta.
A család az evangelizáció nagyon fontos része. „Az igazi keresztény családokat a szekularizált világ
fölismerheti a hűség, a türelem, az életre való nyitottság, az idősek tisztelete révén. Mindennek titka
Jézus jelenléte a családban.
Tisztelettel és bátorsággal felvértezve kínáljuk föl mindenkinek a házasság és a család szépségét,
amelyet megvilágít az evangélium” – buzdított a Szentatya.
Majd hozzátette: „figyelemmel és szeretettel forduljunk a nehéz helyzetben lévő családokhoz,
azokhoz, akiknek el kell hagyniuk földjüket, a szétesett családokhoz, akiknek nincs otthonuk vagy
munkájuk, vagy sok más okból szenvednek; a válságban lévő házastársakhoz vagy azokhoz, akik
már különváltak. Mindenkihez közel akarunk lenni”.
Ferenc pápa végül kifejezte: a Pápai Családtanács most lezárult plenáris ülése értékes hozzájárulást
adhat a jövőre esedékes rendkívüli püspöki szinódushoz, amelyet a család témájának szentelnek.
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(Vatikáni Rádió/Magyar Kurír)

Az egyház az eucharisztiából él
Ez az igazság nemcsak a hit mindennapos tapasztalata,
hanem összefoglalóan tartalmazza az Egyház misztériumának
lényegét. Az Egyház örömmel tapasztalja az ígéret sokféle és
állandó megvalósulását: „Íme, én veletek vagyok mindennap a
világ végezetéig” (Mt 28,2); de az Eucharisztiában – azáltal, hogy
a kenyér és a bor az Úr testévé és vérévé változik – páratlan
intenzitással örvendhet e jelenlétnek. Pünkösdtől kezdve, amikor
az Egyház, az Újszövetség népe elindult zarándokútján a mennyei
haza felé, az Isteni Szentség folyamatosan elrendezi és bizakodó
reménnyel tölti el napjait. (…)
Az Eucharisztia erősíti hitünket:
A hit misztériuma! Ha az Eucharisztia a hit misztériuma, mely annyira felülmúlja
értelmünket, hogy a legtisztább ráhagyatkozásra kötelez Isten szava iránt, Máriánál jobban senki
sem segíthet és nem lehet jobb vezetőnk e magatartásban. Amikor megismételjük, amit Krisztus tett
az Utolsó Vacsorán, teljesítve az ő „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” parancsát,
engedelmeskedünk Máriának is, aki arra biztat, hogy fenntartások nélkül engedelmeskedjünk az ő
Fiának: „Tegyétek meg, amit mond nektek” (Jn 2,5). A kánai menyegzőn tanúsított anyai
gondoskodásával mintha azt mondaná nekünk Mária: „Ne féljetek, bízzatok Fiam szavában. Ő, aki
képes volt borrá változtatni a vizet, ugyanúgy képes a kenyeret testévé, a bort vérévé változtatni,
Húsvétjának eleven emlékezetét hagyva e misztériumban híveire hogy így legyen „az élet kenyere”.
(Részlet II. János Pál pápa Eucharisztiáról írt enciklikájából.)

Ö R Ö MTE LI

ÜZENET

Szent Márk evangéliumában Krisztus első nyilvános
kijelentése, felhívás a megtérésre:
„Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok
bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!” (Mk 1,15)
Jézusnak ez a felhívása a szabadulás örömhírét hordozza
mindazoknak, akik a sátán szolgaságában senyvednek, de egyben
komoly figyelmeztetés is: mekkorák lehetnek az emberiség bűnei, ha
Isten egyszülött Fia jött el, hogy megváltson minket
nyomorúságunkból. Isten emlékeztet a bűn irtózatára: de nem azért,
hogy megfélemlítsen minket, hanem, hogy bátorítson. Azt szeretné,
úgy is mondhatnánk, az a „szíve vágya”, hogy meghalljuk megtérésre
hívó szavát. Az idők végén Krisztus újra eljön, „teljes hatalmában és
dicsőségében”. Ő az, akihez megtérünk, és tudjuk, hogy visszatérése az ítéletet jelenti azoknak, akik
úgy érzik nekik nincs szükségük a megtérésre. Akik azonban szívük-lelkük mélyéből meghallották
szavát és megtértek hozzá, örömmel tapasztalják az Úr második eljövetelét:”...nézzetek fel, és
emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje” (Lk 21,28).
A hozzánk érkező Isten megtérésre hív. Mindenkit meghív, így személyesen szólít meg téged is.
Szeretne visszavezetni téged az atyai házba: nem csupán azáltal, hogy mélységes vágyat önt beléd az
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üdvösség és a boldogság után, nem is csupán az örök büntetéstől való félelmeden keresztül, hanem
személyes szeretetével.
Ő a jóságos Atya. Isten nemcsak a törvényeivel figyelmeztet, nemcsak a Mennyek
Országának ígéretével hív, nem csak a pokol és a tisztítótűz képével int, hanem személyesen is
megszólít téged! Persze mondhatod magadban: még sohasem hallottam az Ő szavát. De talán
tapasztaltad már, hogy egy pap szolgálata révén éppúgy, mint lelkiismereted hangja által érezted:
meg lettem szólítva! Ott belül, személyiségem legbensőbb pontján Valaki megszólított, és most
választ vár tőled.
A szeretet hívása ez melyet a Biblia így fejez ki: „Neveden szólítottalak, az enyém vagy” (vö. Iz
43,1). Amikor az Úr hív, nem szabad késlekednünk. A 95. zsoltárban ez áll: „Bárcsak
meghallgatnátok ma a szavát: Ne keményítsétek meg szíveteket...” Isten arra hívott meg minket,
hogy feltétel nélkül álljunk az Ő szolgálatába, és megszabaduljunk mindattól, ami útját állhatja
szeretetének. Pál apostol így fejezi ki a megtérés értékét: „Ha egyszer már meghaltunk a bűnnek,
hogyan élhetnénk tovább benne?” (Róm 6,2) „Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben
halottakat is....föltámasztott minket, és maga mellé ültetett a mennyben....” (Ef 2,5). Ha teljes
valóságában sikerült megértenünk az Úristen ajándékát, akkor megértjük ennek az üzenetnek a
jelentését is: „A világosság fiai vagytok, ezért úgy is kell élnetek! Mint szeretett jó barátok az Úr
országához tartoztok, ezért szilárdan maradjatok is a közelében. Fogadjátok hittel és állhatatossággal
az új életet, amelyet Isten ajándékozott nektek!” (vö. Ef 5,8; 1Kor 5,7; Kol 1,21; 2,20)
A tékozló fiú visszavágyik az atyai házba, annak szeretetteljes légkörét most, jelenlegi
nyomorúságában tudja csak igazán értékelni. A tékozló fiú bátyjához7 hasonlóan a megtért ember a
Mennyei Atya házában marad, de nem érzi magát méltónak az Úrtól kapott ajándékra. Isten
nagylelkűsége ösztönzi őt a mind tökéletesebb önátadásra. Isten szeretetére, az atyai házra gondolva
sohasem lehetünk elégedettek magunkkal, cselekedeteinkkel. Sohasem érezhetjük, hogy MINDENT
megtettünk, amit megtehettünk. A megtérés nem egyetlen, döntő lépés, hanem folytonos haladás.
(Bernhard Häring nyomán összeállította: Fr. Zsombor)

Nem prófécia, hanem eretnekség!

Egyházi nyilatkozatok és értékelés a „nagy figyelmeztetésről”
szóló üzenetekről
Először az interneten, kéretlen e-mailekben érkeztek a „nagy
figyelmeztetésről” szóló üzenetek. Aztán írásban is megjelentek az
állítólagos ír látnoknő szavai, aki önmagát Maria Divine Mercy-nek (az
Isteni Irgalmasság Máriájának) nevezi. Valódi nevét és arcát ugyanis
sohasem vállalta. S ezzel akár véget is érhetne az egész ügy
hitelességének minősítése, hiszen a valódi próféták, az Isten által
kiválasztott személyek akkor is nevüket és az arcukat vállalva beszéltek,
ha azért börtön, szenvedés v agy akár halál várt rájuk.
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Egyházi személyek közül sokan tartják valószínűnek, hogy az ügy mögött nem is egy „látnoknő”,
hanem egy olyan csoportosulás áll, amely nem külső támadás, hanem belső ellentétek szításával
szeretné bomlasztani a Katolikus Egyházat. Például bizalmatlanság keltésével Ferenc pápa iránt.
Hogy a romboló szavak hitelesnek tűnjenek, ezért sok – főleg más jelenésektől átvett – hasznos
gondolattal keverik azokat össze.
Régi módszer ugyanis: tíz igazság elhangzása után jobban elhisz az ember egyetlen nagy
hazugságot. S a legveszélyesebb talán, az, ha napi szentáldozók, az egyházközség legjobbjainak
tartott személyek buzdítanak – a Szentatya ellen. Az alábbiakban a Magyar Kurír ezzel kapcsolatos
írását közöljük.
*
A 2010 novemberében indult írországi üzeneteket 2012. novemberében Stefan Secka, a Szepesi
Egyházmegye megyéspüspöke hivatalos nyilatkozatban, Denis J. Hart melbourne-i érsek pedig
2013 tavaszán a papságnak írt körlevélben ítélte el.
Mark Miravalle, a Steubenville-i Ferences Egyetem teológiaprofesszora számos alkalommal
dolgozott egyházi hatóság által felállított, nemzetközi teológiai vizsgálóbizottságok tagjaként. Az
alábbiakban a Hittani Kongregáció által 1974-ben megfogalmazott irányelvek alapján, a hivatalos
egyházi vizsgálatok módszerét követve értékeli az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária által
terjesztett üzeneteket:
A neves francia mariológus, René Laurentin szerint a magánkinyilatkoztatások egyházi
elbírálásának normái a következő három alapkérdésre vezethetők vissza:
- Megegyezik-e az állítólagos üzenet tartalma a Katolikus Egyház hivatalos hitbeli és
erkölcsi tanításával?
- A kísérő jelenségek (eksztázis, az üzenetközlés módja stb.) beillenek-e az Egyház
misztikus hagyományába?
- Megvannak-e az állítólagos üzenetnek azok a lelki gyümölcsei, amelyek minden hiteles
természetfeletti megnyilatkozást kísérnek- Jézus szavai szerint: „Gyümölcséről lehet a fát
felismerni” (Mt 12,33) -: megtérés, lelki béke, lelki öröm, új vagy megújult hit, remény,
szeretet; nagyobb hűség az Egyházhoz, teljesebb egység az Egyházzal?
Sajnálatos módon – írja Miravalle – az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” üzenetei számos súlyos
teológiai, történelmi és tárgyi tévedést tartalmaznak, amelyek ellentmondanak a Katolikus Egyház
tanításának, a hiteles katolikus magánkinyilatkoztatás misztikus hagyományának, sőt saját
jövendöléseinek is, és nem hozzák az igazi égi üzenetekkel járó béke, szeretet, öröm lelki
gyümölcseit. Csupán néhány példa:

1.

Azt állítja, hogy XVI. Benedek volt „az utolsó igaz pápa a Földön”, és a „következő pápa”
a „hamis próféta” lesz. (2012. április 12.)
E kijelentés, hogy érvényes konklávé „antipápát” emelhet a trónra, a katolikus tanításnak nyíltan
ellentmondó, eretnek állítás. Az is következik belőle, hogy Ferenc pápa csaló, „hamis próféta”.
Mindez a katolikus zsinatok (Lumen Gentium 25), a katekizmus és a kánonjog törvényes
pápaválasztásra vonatkozó szakaszainak elítélendő elutasítása. Emellett rendkívül veszélyes
téveszme, mert egyes katolikusokat az Egyháztól való elszakadásra késztethet, ami nem más, mint a
„pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása”
(CIC 751. kánon). A katolikus hívő, amennyiben így dönt, „önmagától beálló kiközösítésbe esik”, és
nem járulhat szentségekhez (vö. CIC 1364.1). Az üzenet egyébként nemcsak Ferenc pápaságát
kérdőjelezi meg, hanem XVI. Benedeket sem tartja tiszteletben, aki önkéntes lemondása (nem pedig
az üzenetekben előrevetített „elűzetése”) napján , 2013. február 28-án, majd március 23-án
ismételten feltétlen engedelmességet fogadott Ferenc pápának.
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2.

Az állítólagos próféciákban számos helyen megjelenik a millenarizmusnak nevezett
eretnekség egyik formája.
A millenarizmus szerint Jézus ténylegesen ezer évig uralkodni fog a Földön (2012. április 9-i
üzenet). Ez az idő alatt nem lesz pápa, hanem lelki pápaság valósul meg, melyben Szent Péter
kormányozza az Egyházat a mennyből valamiféle „földi paradicsom” körülményei között (vö. 89.,
124., 141., 88., 109., 111., 251., 258. sz. üzenetek). A Katolikus Egyház elutasítja a jézusi uralom
alatt álló ezeréves földi mennyország elképzelését (KEK 676). A látható pápa nélküli évezred
gondolata ellenkezik Jézus péteri ígéretével (Mt 16,15-20), emellett sehol sem igazolja a
kinyilatkoztatás.
3.
Az egyházi értékelés elutasítása.
Az állítólagos prófécia tagadja, hogy szükség volna az üzenetek hitelességének egyházi vizsgálatára
és megítélésére. „Nem fontos, hogy az Egyház jóváhagyja-e ezeket az üzeneteket, mert az idő nem
az ő oldalukon van” (2011. július 9-i üzenet). Ezzel szemben a hiteles katolikus
magánkinyilatkoztatás mindig az illetékes egyházi hatósághoz irányítja a látnokot, még akkor is,
amikor az égiek tudták, hogy nem fogják azonnal elismerni (mint például Guadalupei Szent Juan
Diego vagy Lourdes-i Szent Bernadette esetében).
4.

Az állítólagos látnok, miközben az interneten és könyv formában nemzetközileg terjeszt
állítólagos égi üzeneteket, nem azonosítja magát, és nem jelentkezik az illetékes egyházi
hatóságnál.
Az állítólagos látnok a dublini régióban él, így a Dublini Főegyházmegyénél kellett volna egyházi
teológiai, pszichológiai és tudományos vizsgálatra jelentkeznie. Ennek elutasítása kizárja a második
kritérium (a hiteles természetfeletti közléseket jellemzően kísérő jelenségek) figyelembevételének
lehetőségét. Jézus a világ Világossága, aki a világosságra hívja szolgáit; ellensége viszont a sötétben
működik.
5.
Teológiai tévedések.
Az üzenetekben számos zavaros megfogalmazás található. Egyetlen példa: ellentmond a klasszikus
szentháromságtani megfogalmazásnak, hogy a mennyei Atya „Jézus nevében „ jön, nem pedig a
saját nevében, vagy fordítva, Jézus az Atya nevében. A zavarosságot igazoló állítások, pl. „a szeretet
összezavar” (45. üzenet 2111. február 6. ) szintén ellenkeznek a hiteles prófécia jellegével. 0Jézus
nagyon egyszerűen és világosan beszél; a sátán zavart kelt.
6.
Nem következett be a „nagy figyelmeztetés”.
A 2011. május 31-i üzenet felszólítja az embereket, hogy készüljenek a „figyelmeztetésre” (Istentől
eredő „lelkiismereti megvilágosodás”, amelyről egyébként más Szűzanya-üzenetek is szólnak),
melyre „néhány hónapos belül” sor kerül. Ez azóta sem következett be.
7.

Hiányoznak az igazi keresztény gyümölcsök: a lelki béke, az öröm, a remény, a szeretet.
Helyettük félelem, szorongás, erőteljes negatív szemlélet jellemző.
A mennyei Atya és Jézus állítólagos üzenetei, melyek fő témái az isteni megtorlás, a harag, az
igazságtétel, a katasztrófák, tele vannak a bosszúállás és az ítélet rettegést keltő kifejezéseivel
(például aki Isten ellen fordul, megvakul, kivágják a nyelvét, levágják a lábát – lásd 2013. május 4-i
üzenet). Olykor a hiteles magánkinyilatkoztatások (például az Isteni Irgalmasság üzenetei vagy a
fatimai üzenetek) is tartalmaznak erős kifejezéseket a megtisztulás feltételesen bekövetkező, nehéz
időszakáról, ám a szövegek hangnemét összességében béke, szeretet, biztatás, sőt öröm jellemzi. A
nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekből mindez hiányzik és ez sok esetben az üzenetek
terjesztőiről is elmondható.
*
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Mi lehet az oka annak, hogy mégis sok jó szándékú, mélyen hívő katolikus hitelt ad az
üzeneteknek?
Az, hogy sok igaz elemet is tartalmaznak: a gazdaság, a társadalom, a hit és az erkölcs globális
válsága, háborús konfliktusok, természeti katasztrófák, nukleáris fenyegetés Észak-Koreában,
Iránban, Pakisztánban stb. Mindezekben „az idők jeleit” látni indokolt és elfogadható; azonban
teológiai tévedésekkel és egyházellenes engedetlenséggel átitatott, állítólagos üzenetekben hinni
súlyos és veszélyes tévedés. Egészen más dolog észrevenni a világban a megtérésre sürgető jeleket,
és hűségesen válaszolni Jézus és a Szűzanya hiteles kortárs felhívásaira – és más hamis üzeneteket
elfogadni, amelyek a hiteles üzeneteket kihasználva Ferenc pápával szembeni engedetlenségre, a
katolikus dogma és a hiteles misztikus hagyomány elutasítására uszítanak és rettegésből fakadó
cselekvésre ösztönöznek.
Miért veszélyesek ezek az üzenetek?
A legnagyobb veszély, hogy rájuk hivatkozva egyes katolikusok fontosabbnak tarthatnak egy hamis
magánkinyilatkoztatást, mint a pápa Istentől kapott tekintélyét. Különös, hogy a prófécia
egyházszakadást jövendöl, ami akár önbeteljesítő jóslattá is válhat. Sátáni cél és stratégia, aminek
megvalósulásához részben éppen az vezethet, ha az emberek az „Isteni Irgalom(ról nevezett)
Máriáéhoz” hasonló, veszélyles és megosztó próféciákat kezdenek követni.
Az Egyház és a világ jelenlegi, kihívásokkal teli időszakában reálisan számíthatunk további,
igaz elemekkel kevert hamis üzenetekre, melyek sátáni célja, hogy elfordítsanak a hiteles egyházi
tekintélytől és tanítástól, valamint korunk hiteles égi üzeneteitől. Ezt csakis Ferenc pápa és az
egyházi tekintély iránti engedelmességünk megerősítésével védhetjük ki. Imádkozzunk a
Szentatyáért, szent Katolikus Egyházunkért, az Isteni Irgalmasság és a Szűzanya Szeplőtelen Szíve
győzelméért – amelyről hiteles kortárs üzenetek szólnak –, valamint azért, hogy az állítólagos látnok
és követői békében megtérjenek és visszatérjenek az Egyház szívébe, egységébe és az iránta való
engedelmességbe! - zárja Mark Miravalle.
Megjelent: a Katolikus Kalendárium 2014 Ménesi Krisztina/M
Hogy Isten szolgái tiszteljék a klerikusokat:
Szent Ferenc
Int 26
1Boldog a szolga, aki bizalommal van a római Szentegyház előírásai szerint dicséretesen élő
klerikusok iránt. 2De jaj azoknak, akik lenézik őket. Mert ha mindjárt bűnösök is, senkinek sincs
joga ítélkezni fölöttük, mert az Úr kizárólag magának tartja fenn megítélésüket. 3Minél nagyobb
ugyanis a hivatal, melyet a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges teste és vére fölött gyakorolnak - ők
veszik magukhoz, és egyedül ők szolgáltatják ki másoknak -, 4annál nagyobb a bűn is, melyet
ellenük elkövetnek, nagyobb minden más emberénél a világon.
Ferences Világi Rend Regulájának 6. pontja:
A keresztség által, melyben Krisztussal együtt eltemetkeztek és feltámadtak, az Egyház élő tagjaivá
lesznek, és fogadalmuk révén most még szorosabban kapcsolódnak hozzá. Életükkel és szavukkal
Krisztust hirdetve úgy járjanak az emberek között, mint küldetésének tanúi és eszközei
Szent Ferenctől indíttatva és vele együtt az Egyház újjáépítésére kaptak meghívást. Ezért elkötelezik
magukat, hogy teljes egységben élnek a pápával, a püspökökkel, a papokkal, a bizalom szellemétől
áthatott olyan dialógusban, amely nyitva áll apostoli kezdeményezésekre.
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A TÖKÉLETESSÉG ÚTJÁN

GONDOLATOK A REGULÁRÓL
„az Evangélium szerint éljenek Szent Ferenc
példájára és az Egyház által elismert Regula
segítségével” (Reg.2)

I. A Regula jelentősége a ferences életben
Kedves Testvérek!
Hogyan segíthet minket a Regula abban, hogy az Evangélium
szerint éljünk Szent Ferenc példájára? Mi a szerepe Krisztus
követésében, a szeretet tökéletességének megvalósításában?
A válaszhoz mindenekelőtt idézzük fel, hogy Szent Ferenc számára mit jelentett a Regula.
Celanoi Tamásnál azt olvashatjuk, hogy Ferenc „valósággal lángolt a közösségi fogadalomért és a
Reguláért, s azokat, akik hasonló buzgóságot tanúsítottak, különleges áldásával halmozta el. Úgy
jellemezte a Regulát, mint az élet könyvét, az üdvösség reményét, az Evangélium foglalatát, a
tökéletesség útját, a paradicsom kulcsát, az örök szövetség okmányát. Ezért megkívánta, hogy
mindenkinek legyen belőle egy példánya, mindenki kívülről tudja, s az unalom elűzésére s a tett
eskü emlékének az ébrentartására sohase szűnjék meg bensejében foglalkozni vele. Legyen mindig
szinte a szemük előtt, hogy irányítsa viselkedésüket, sőt mi több, vele kell hogy meghaljanak.” (2Cel
208)
Már első olvasásra kitűnik, hogy rendalapítónk számára a Regula különleges jelentőséggel bír a
ferences életben. Hasonlatai elgondolkodtatóak, szinte megdöbbentőek. Többek között az élet
könyvének, a tökéletesség útjának, sőt egyenesen a paradicsom kulcsának nevezi a Regulát! Nem
elég egyszerűen azt jól ismerni, hanem szüntelenül foglalkozni kell vele. Ferenc számára a Regula a
ferences lélek kiformálásának nélkülözhetetlen szerszáma, amelynek segítségével a testvérek „fiai
lesznek a mennyei Atyának, … jegyesei, testvére és anyja a mi Urunk Jézus Krisztusnak.”
Mi, világi ferencesek is személyesen Szent Ferenctől kaptunk annak idején életszabályt, amit ma
„Levél a hívőkhöz” címen ismerünk a ferences forrásokban. Sőt, Regulánk a mai formájában
pontosan ezzel a Szent Ferenc által írt buzdító levéllel kezdődik, amelyben alapító atyánk tanít arra,
hogyan kövessük Krisztust a világban. Vajon már egészen megértettük ennek a jelentőségét és a
megfelelő helyet biztosítjuk neki életünkben?
A ferences forrásokat tovább tanulmányozva azt is megérthetjük, miért tartotta a Regulát ennyire
fontosnak. Szentünknek volt ugyanis egy látomása, melyben úgy tűnt neki, mintha a földről
rendkívül apró kenyérmorzsákat kellett volna felszednie, s azokat a körülötte tolongó sok éhes
testvér között szétosztania. Amikor habozott az apró morzsákat szétosztani, mert félt, hogy ujjai
között esetleg a földre hullanak, felülről egy hang így biztatta: ,,Ferenc, a morzsákat gyúrd egyetlen
ostyává, és így adj belőle mindenkinek, aki csak részesülni kíván belőle!”
Később imádság közben égi szózatot hallott, amelyből megtudta, hogy a morzsák az evangélium
igéit jelképezték, az ostya pedig a Regulát. (2Cel 209)
Nagyon szemléletes ez a látomás. Hiszen a Szentírásban különböző fontos dolgok – a látomásban
szereplő morzsákhoz hasonlóan - különböző helyeken találhatók. Egyszer a Teremtés könyvéből
hallunk egy megszívlelendő tanácsot, aztán a Zsoltárok könyvéből, majd pedig valamelyik
evangéliumból.
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Ferenc összegyúrta a Szentírás számára legfontosabb gondolatait a Regula ostyájává. Így a Regula
egy rövid összegzése a Biblia azon gondolatainak, amelyek ferences hivatásunk szempontjából a
legfontosabbak. Egy átlátható hosszúságú életszabály, amely utat mutat, hogyan kövessük Krisztust,
hogyan éljünk az Evangélium szerint.
Természetesen a mai FVR Regula többi részét sem intézhetjük el azzal a gondolattal, hogy csak a
Szent Ferenc-féle eredeti levél az igazán fontos, mert az származik magától az alapítótól. Ne
feledjük, hogy nyolc évszázad telt el, mióta Ferenc levele megszületett. A körülöttünk lévő világ
eközben nagyon megváltozott, így az alapító életszabályait ebben az erősen megváltozott világban,
újfajta kihívások között is értelmezni kell, méghozzá teljes hűséggel az ő eredeti szándékaihoz.
Ferenc egyik rendkívüli fontosságú, nagy szimbolikus jelentőséggel bíró tette volt az, hogy
engedelmességet fogadott a pápának és tőle kérte regulája megerősítését. A FVR mai Reguláját is a
Szentatya erősítette meg, jelentőségét a következőképpen méltatva: „Bízunk abban, hogy a
csodálatos assisi ember által meghirdetett életprogram új lendületet kap ettől és új virágzásnak
indul.”
A pápa szavai nekünk küldetést és nagy, szent felelősséget jelentenek, hiszen nem kevesebbet, mint
új virágzást vár a FVR Regulától! Ezért a szó valódi értelmében mondhatjuk, hogy az 1978-as FVRi Regula korszakalkotó jelentőségű kell, hogy legyen számunkra. Használjuk Szent Ferenc
szellemében! Mélyedjünk el benne, tárjuk fel a kincseit úgy, hogy valóban az „élet könyve” legyen
és a segítségével hatékonyan hozzájárulhassunk az Egyház újjáépítéséhez.
Váradi Szabolcs OFS
régiós képz.felelős

ÉLETMESE
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagylány… így
kezdődött a történet: Hány óra? Mert az órám nem volt seholakit pedig faggatott, csak visszakérdezett- miért kérded? S hát
elmondtam, hogy egy orgonát láttam, s szeretném kipróbálni,(s
visszaérni egy programra). Az elhatározást tett követte, 10 perc
múlva ott ültem a hangszernél… s a kedvenc darabomat
játszottam. (Felvétel is készült róla.) Izgalmas volt az első
közös élményünk, ami aztán mindent meghatározott. Azonnal
kiegészítettük egymást, s ami addig nálam nem ment; tudtam
segíteni - ne nagy dolgokra gondoljatok - pl. a kameratáska
egyik rekeszéből kivenni egy kis kazettát…
Olyanok voltunk, mint két „félkegyelmű”, akik ha összeteszik a két fél ajándékot, akkor
csodát kapnak érte.
Nem kellett sok idő, hogy rájöjjek, itt végérvényesen elkezdődött valami, s mivel amúgy még fél
óra sem telt el, elhatároztam, még nincs késő, kilépek! (Szegény azt se tudta, bennem mi történt,
csak azt érzékelte, hogy össztüzes támadást indítok ellene. Majdnem fizikailag is neki mentem - kis
50 kilósan - valaki odajött, és felébresztett, (az Úr elküldte Szentlelkét Őbenne).) Azonnal
megbeszéltük, hogy mi történt. Én életembe először akartam valakinek rosszat, s ezt Ő egy
gyerekkori emlékével demonstrálta, és ez az emlék felszabadított.
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Elmesélte, hogy kitette a lábát, amikor futkároztak a gyerekek, s valaki felbukott benne amikor kiderült, megfogadta, ha megússza a büntit, soha többet nem tesz senkinek tudatosan
rosszat. Na, ezt én elhittem, s azóta tudatosan is gyakorlom.
Megismerkedésünk torony- élménye. Péntek 3 óra, s mi nem a programra mentünk. Persze én
azonnal hisztiztem, hogy lemaradok valamiről, s én mindig, mindent akartam.
Erre tudjátok mi volt a válasz? Hogy aki Istennel van, az nem marad le semmiről. Tehát, felfelé
indultunk, s én egyre hallgatagabb lettem.(Befelé is indultam…) Felfedeztem magamban, hogy ami
itt történik, az mennyire bensőséges, s hogy erről minimum 9 hónapig nem szabad beszélni, mert ha
korán kiderül, nagy baj lesz belőle. Hát lett is - a belső programozás szerint. Minden amitől féltem,
bekövetkezett. Mindent vagy semmi elv szerint. Otthon azonnal kiderült, mert elkotyogtam, hogy
megismerkedtem Valakivel… de szégyelltem elmondani, s vállalni a száraz tényeket: 11 évvel
idősebb nálam, munkanélküli, látás csökkent, fehér hajú… Kérdések sora: egészségesek lesznek a
gyerekeink? Miből fogunk megélni?
Aztán azon a napon, amikor elköltöztem otthonról, apukám szívinfarktust kapott. A kórházban
újraélesztették. De ma is él hála Istennek…
Mi amúgy végigjártuk a saját utunkat, s ez törvényszerűen is a szülőktől való elszakadással
járt volna. Csak a radikalitása volt kemény. Így azonnal önállóságra kényszerültem… sok
buktatóval, szakítással, döntéssel, és kibéküléssel indult közös életünk.
Csak hitben lehetett látni azt, hogy egészséges gyerekeink lesznek, hogy
életkörülményeinket hozzá tudjuk igazítani valós szükségleteinknek, s hogy ezt meghaladó
mértékben élhetünk.
Egy- egy életkép: 3 gyermekünk volt, s szolgálati lakásban laktunk, s a bérleti jogunk lejárt.
Kétségbeejtő volt, mert nem láttunk rá esélyt… megfutottuk a köröket, s egy olyan megoldásra
találtunk, amire nem is számítottunk. Ma már van egy lakásunk, s e mellett egy tanyát is építünk…
Erre ráadásra kaptunk pluszba egy 4. gyermeket, így ma a 3 nagy agyusztálhatja a 9 hónapos kicsit.
(Meg is teszik a részüket.)
A családom kezdeti ellenállása velünk szemben most oldódott fel. Érdekes: 02.21.én
született, az én születésnapom meg a fordítottja. Amikor azt mondják, tiszta apja ez a gyerek, ezt el
szoktam mondani. No meg azt is élvezem, hogy gyerekeink nagyjából egyáltalán nem hasonlítanak
egymásra, de a családjainkból be tudjuk őket azonosítani: ez is érdekes. ( Azt szoktam mondani,
hogy magukra hasonlítanak…)
Mit is jelentett az igen? Mária igenje? Mivel én is Mária vagyok kaptam ebből egy cseppet.
Amit egy pillanat alatt átéltem, az valósággá lett. Én persze próbáltam megfutamodni. Még ma is
borzongok- mire mondtam azonnal igent. A megmagyarázhatatlanra. Persze meg akartam
magyarázni, mert mindent szeretnék megérteni, s megértetni. Jó nehéz feladatot adtam magamnak.
Utólag se mennék át ezen a bizonyítási vizsgán.
Már csak az van hátra, hogy boldogan élnek, míg… s tényleg- az Élet boldogság. Ezt a csodát
kaptuk meg mi is, csak el kellett indulni és rábízni életünket Istenre.
Ezzel kívánok mindenkinek Boldog Karácsonyt- szeretettel!
(Mária OFS)
A Ferences Világi Rend Képzési levele.
Megjelenik kéthavonta.
„Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.”
Kiadja a FVR Országos Tanácsa belső használatra.
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 4.
Összeállította: Hammer Péterné Katalin fvr.
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