Mottó:

„Benne élet volt,
És az élet volt az emberek világossága.
A világosság a sötétségben világít,
De a sötétség nem fogta föl.”
János 1,4-5

„Azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az
igazságról”
Iz 52,13 -53,12 * Zsid 4,14-16; 5,7-9 * Jn 18,1 -19,42
„Én nem találok semmi vétket őbenne”. Ez a mondat
biztonságot sugall: itt nem lehet baj. Egy bíró, akinek helyén van az
esze, tisztában van a paragrafusokkal, átlátja a vádlott és vádlói
álláspontjait, hatalma révén érvényt is tud annak szerezni, megvédi az
ártatlant, a jó győzni fog. Ami ezután történik, az az ember
összefonódása mindazzal, ami nem a jó győzelmét hozza. „semmi
vétket nem találok”-ból miért is következik, hogy Pilátus
megostoroztatja Jézust, aki ártatlan? Pilátus hatalmánál fogva, épp
erre nem lenne szükség. „A többiekre való tekintettel” -vereti meg,
mint olvassuk az evangéliumi történetben. Pilátus lelépett az
igazságszolgáltatás pozíciójáról, helyet ad a hamistanúk
vádaskodásának, a tömeg kiabálásának. Ez az örvény még egy rómait
is magával ragad, és ítél. Halálos ítélettel végül. Ez az örvény a bűn
misztériuma és valakinek fel kell vele venni a szembenézést, a harcot,
a végsőkig.
Jézus az Atyától jött (Jn 13,1). Az Univerzum zseniális
megalkotója földi tereink felől nézve a nem is tudom, hányadik
dimenzióból zseniális módon egy Szűz méhén át belép teremtett
világába, közénk. Teremtői szeretettel és okossággal néz minket, a
dolgainkat, az örvényeinket. Még itt, Pilátus előtt megkötözve is azt
vallja: „Én arra születtem, azért jöttem a világba, hogy tanúságot
tegyek az igazságról”. Vagyis a szerető Atyáról, örök életünkről. Az
ítélkező írástudók, farizeusok, a tömeg messze jár ettől a szerető
látásmódtól. Az imáikban nem a Zsenivel találkoznak. „Elvégzik”,
„végrehajtják”, letudják kötelességüket...
Megfelelni akarnak, de nem látják meg maguk közt a Zsenit, a
Szentet, az ujjátteremtőt. Saját világlátásunk tragédiája is ugyanez.
Magától értetődőnek vesszük életünket, komfortunkat.
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Még védekezünk is a magunk érdekében egy istentől, aki bele akar avatkozni a mi
igazságainkba, aki életvitelünk helyességét másként látja. Kinek-kinek más az érdeke, mások az
értékei, más kultúrákból valók, egyáltalán van-e egy mindenkire érvényes igazság? - visszaérünk
Pilátus kérdéséhez és elbizonytalanodásához.
Bűnösek Jézus vádlói. Ez nem kétséges. Egy árulót keresni és lefizetni nemcsak önmagában
bűn, a mögötte lévők életvitele is hazug. Hamistanúkat hamis ítélethozatalért felvonultatni halálos
ítéletért, mintha a bírósági ítélet jogszerű lenne, ez a bűnös emberiség tragédiája.
A Sátán ki akarja rántani lábunk alól a remény talaját. Tudja jól, ha ezt sikerül megtennie,
mindent elvett tőlünk. A reményt vesztett lelkeket már bűnre sem kell kísértenie. A reményét
vesztett ember szörnyű sötétségben van. Nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó
értékét veszti számára. Hit nélkül, Isten elfogadása, követése nélkül nincs többé igazság, az örök
élet elfogadása nélkül nincs többé lelki béke, személyes Jézushoz kötődés nélkül felgyülemlő
bűnök, gyűlölet, félelem, kétségbeesés, vádaskodás, pótcselekvések - „munka”, pótvigasztalások –
drogfüggőség szinten, bármi is legyen az.
Isten nélkül igazságot osztani szavazás kérdése. Az értékek, az etika pedig nem attól igaz,
hogy hányan látják azt be. Pilátus előtt épp csak egy valaki volt az, Aki képviselte. Az üvöltő tömeg
Pilátus „demokratikus” döntésére nem lett az igazság birtokosa, sem felfogásában, sem
életvitelében. Csak a bűnösök látták meg, hogy életvitelükből hiányzik a jó. Tetteikből nem jött
áldás. Kapcsolataikból hiányzik valami, ami az igazi lenne. Szenvedtek ettől. A bűneik okozta
fájdalomban Jézus felé léptek. A szentet, tisztát, irgalmast, gyógyítót, találták meg. Megérezték a
szakadékot Isten szentsége és a maguk bűnei terhe közt.
Vissza akar vezetni minket Jézus ahhoz a pozícióhoz, ahonnan, leszakadtunk a bűneinkkel, s
ahová önmagunktól soha többé nem találhatunk vissza. Nagypénteken ez az igazságtalan ítélet, az
Ártatlan halála újra írja a megoldást. A bűn mögött dühöngő sátán magával akarja rántani gyilkos,
kárhoztató szándékkal az emberiséget. A Szenvedő Szolga – Ebed Jahwe –, magára veszi
szenvedésével és halálával büntetésünket, hogy halála megölje a halált. „Az esti dicséret áldozatát”
a 140. zsoltár jövendölésével hozza meg Jézus a Golgotán. A Szűzanya lelkületével szent János
mellé állva mi is „Örök Atya, fölajánljuk neked szeretett Fiadnak, a mi Urunknak Jézus
Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ
bűneiért”.
Mészáros Domonkos OP (Sopron)

KERESZTÚTI NAPLÓ
1.

Minden nap megítéllek.
Nem szóval. Ahogy élek.

2.

Lásd, amit adni tudtam
Kereszt volt szakadatlan.

3.

Tántorgok botladozva.
Csak bűnteher ne nyomna!

4.

Ha anyád jönne szembe
hogy nézne most szemembe?

5.

Miért csak parancsszóra
állok melléd a jóra?
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6.

Akinek Te vagy gondja,
Szívében arcod hordja.

7.

Újra a földre estem.
Segíts föl kegyelemben!

8.

Sírjon a maga vesztén
száraz ág, rossz keresztény.

9.

Bukás ezernyi tettem.
Ne hagyj elveszni engem!

10.

Testem vad árvasága
Ne vigyen pusztulásba.

11.

Kereszt, szegekkel ékes!
Micsoda ölelés ez?

12.

Halálod lesz az élet,
ha tudok halni véled.

13.

Kit Mária félt, gyászol,
félhet-e a pusztulástól?

14.

Sírod sugárzó éje,
feltámadás reménye!
Csanád Béla

II. János Pál imája:

Segíts a szenvedésben!

Ó Mária, aki Fiaddal együtt végigjártad a keresztutat,
Anyai szívedben gyötrődtél a fájdalomtól, de
nem feledted beleegyező szavadat és
mélységesen bíztál abban, hogy
akinél semmi sem lehetetlen,
be fogja teljesíteni ígéreteit.
Esdd ki számunkra és a jövendő nemzedékek
emberei számára a kegyelmet,
hogy rá merjünk hagyatkozni Isten szeretetére.
Segíts, hogy a szenvedésben, a megvetésben, a próbatételekben,
még ha sokáig tartanak és kemények is,
soha ne kételkedjünk az Ő szeretetében,
Jézusnak, a Te Fiadnak
tisztelet és dicsőség mindörökké, Ámen.
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Ferenc pápa katekézise
a feltámadás üdvözítő jelentőségéről
Mit jelent számunkra a feltámadás? Miért üres Jézus feltámadása
nélkül a mi hitünk?
Hitünk úgy támaszkodik Krisztus halálára és
feltámadására, ahogyan egy ház az alapjaira: ha az alap
megindul, összedől az egész ház.
A kereszten Jézus magára vette bűneinket, és feláldozta
magát értünk; leszállt a halál mélységeibe és feltámadásával
legyőzte bűneinket, elvette bűneinket, és megnyitotta az utat,
hogy újjászülessünk egy új életre.
Szent Péter első levelének elején összefoglalóan mondja:
„Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki
minket nagy irgalmasságában Jézusnak a halálból való
feltámadása által új életre hívott, élő reményre, hogy a
mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó
örökség várjon rátok” (1Pt 1,3–4).
Az apostol azt tanítja, hogy Jézus feltámadásával valami
abszolút új dolog történik: megszabadulunk a bűn
rabszolgaságából és Isten gyermekei leszünk, azaz
újjászületünk egy új életre.
Mikor történik ez bennünk? A keresztség szentségében. Az egyház első évszázadaiban a
keresztséget általában alámerítéssel szolgáltatták ki. A keresztelendő lement a nagy
keresztelőmedencébe, letette ruháit, és a püspök vagy a pap háromszor vizet öntött a fejére,
megkeresztelve az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ezután a megkeresztelt feljött a medencéből és új, fehér ruhát öltött magára. Ez jelezte, hogy
megszületett egy új életre azáltal, hogy elmerült Krisztus halálában és feltámadásában. Isten
gyermekévé lett.
Szent Pál a Rómaiaknak írt levelében azt mondja: „Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét
félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, akiben ezt kiáltjuk: Abba! Atya!”
(Róm 8,15).
A Szentlelket kaptuk a keresztségben, aki megtanít és biztat arra, hogy Atyának szólítsuk Istent,
pontosabban így szólítsuk: Abba! – ami kedveskedően azt jelenti: Édesapa! Ilyen a mi Istenünk:
mindannyiunk édesapja.
A Szentlélek valósítja meg bennünk ezt az új, istengyermeki állapotot. És ez a legnagyobb ajándék,
amit csak kaphatunk Jézus húsvéti misztériumából.
Isten gyermekeinek tekint, megért bennünket, megbocsát nekünk, átölel, akkor is szeret,
amikor hibázunk. Izaiás próféta által már az Ószövetségben megígérte, hogy ha egy anya meg
is feledkezne gyermekéről, ő soha, egyetlen pillanatban sem feledkezik meg rólunk (vö. Iz
49,15). És ez szép!
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Ez az istengyermeki kapcsolat azonban nem olyan, mint valami kincs, amit életünk rejtett zugában
őrzünk, hanem növekednie kell; minden nap táplálnunk kell Isten szavának hallgatásával,
imádsággal, a szentségek vételével, különösen a szentgyónással és szentáldozással, és a szeretettel.
Isten gyermekeiként élhetünk! Ez a mi méltóságunk – gyermeki méltóságunk van! Tehát úgy is kell
viselkednünk, mint igazi gyermekeknek.
Ez azt jelenti, hogy minden áldott nap engednünk kell, hogy Krisztus alakítson minket, hasonlóvá
tegyen önmagához. Azt jelenti, hogy törekednünk kell keresztény módon élni, keresnünk kell,
hogyan követhetjük őt akkor is, ha látjuk saját korlátainkat és gyengeségeinket.
A kísértés mindig ott leselkedik az ajtóban, hogy háttérbe szorítsuk Istent, és önmagunkat állítsuk
középpontba, az elkövetett bűn pedig megsebzi istengyermekségünket, keresztény életünket. Ezért
bátornak kell lennünk a hitben, és nem szabad hagynunk, hogy eluralkodjék bennünk a gondolat:
„Isten nem számít!”, „Isten nem fontos számodra!” – és így tovább. Épp ellenkezőleg: életünk csak
akkor újul meg, akkor tölti el derű és öröm, ha Isten gyermekeiként viselkedünk, és nem veszítjük
el bátorságunkat eleséseink, bűneink miatt, hanem tudjuk, hogy ő szeret minket. Isten a mi
erősségünk! Isten a mi reményünk
Kedves testvéreim, mindenekelőtt ezt a reményt kell ébren tartanunk, és e remény látható,
egyértelmű és világító jeleivé kell válnunk mindenki számára. A feltámadott Úr a soha nem
fogyatkozó remény, a remény, amely nem csal meg (vö. Róm 5,5). Ez a remény nem csal meg! Ez a
remény az Úré!
Életünk során hányszor foszlanak szét reményeink, hányszor nem valósul meg a szívünkben
hordozott várakozás! A mi keresztény reményünk erős, biztos, szilárd ezen a földön, amelyen isteni
meghívás alapján járnunk kell, és nyitott az örökkévalóságra, mert a mindig hűséges Istenre
támaszkodik. Soha nem szabad elfelejtenünk: Isten mindig hűséges! Isten mindig hűséges hozzánk!
Az, hogy a keresztség által, a hit ajándékával Krisztussal együtt feltámadtunk a romolhatatlan
örökségre, arra késztet, hogy jobban keressük Isten dolgait, többet gondoljunk őrá, többet
imádkozzunk hozzá. Kereszténynek lenni nemcsak annyit jelent, hogy megtartjuk a
parancsolatokat, hanem elsősorban azt jelenti, hogy Krisztusban létezünk, úgy gondolkodunk, mint
ő, úgy cselekszünk, mint ő, úgy szeretünk, mint ő, és engedjük, hogy birtokba vegye életünket,
megváltoztassa, átalakítsa és megszabadítsa a rossz és bűn sötétségétől.
Kedves testvéreim, aki kérdezi tőlünk, hogy mi reményünk alapja (vö. 1Pt 3,15), annak
mutassuk meg a feltámadt Krisztust. Mutassuk meg neki az ige hirdetésével, de mindenekelőtt saját
feltámadott életünkkel.
Mutassuk meg az istengyermekség örömét, a szabadságot, amely lehetővé teszi, hogy Krisztusban
éljünk; az igazi szabadságot, amely megszabadít a rossz, a bűn és a halál rabszolgaságából!
Tekintsünk fel a mennyei hazára, és új fényt és új erőt fogunk kapni kötelességeink teljesítéséhez és
mindennapi fáradozásainkhoz! Nagyon értékes szolgálat ez, amelyet nyújtanunk kell a mai
világnak, mely gyakran képtelen tekintetét a magasba emelni, tekintetét Istenhez emelni.
(Diós István fordítása)
Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet (2013.ápr.10)
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Hitvallás a házasságról és a családról
Hiszem, hogy a szentségi házasság ajándék a minden javak Ajándékozójától (Jak 1,17) az
Egyház által, az Egyházban, az egész emberiség javára. Misztérium, amelyben jelen van Krisztus,
valósan, cselekvően, dinamikusan, kitartóan, türelemmel, szeretetteljesen.
Hiszem, hogy a házasság és a család Isten szándékán nyugszik, nem pedig megváltoztatható
közmegegyezés gyümölcse. Felette nagy titok, amelyet a Teremtő alapított és törvényével véd, hogy
soha ne legyen alárendelve semmiféle emberi önkénynek. Ezért nem lehet parlamentek
kiszolgáltatottja vagy politikai csatározások eszköze.
Hiszem, hogy a Teremtő tervében a házasság a személyek
önátadásán nyugszik. Ő az embert „Te”-hez rendelt „Én”-nek alkotta, ezért
a másik soha nem lehet birtoklás vagy uralkodás tárgya. A házastárs és
családtag kell, hogy mindig olyan személy maradhasson, aki a szeretet
dialektikájában bontakozik ki. Az igazi szeretet felemel, kiteljesít,
felszabadít az önzéstől, szabaddá tesz az igazságban. Az ember csak az
önátadásban találhatja meg önmagát. Méltósága abban rejlik, hogy mint
személy képes arra, hogy nemcsak valamit, hanem egész önmagát
elajándékozza.
Hiszem, hogy a házasság egysége és felbonthatatlansága nem külső követelmény, hanem a
Krisztus példája szerinti önátadásból, a szeretet lényegéből forrásozik. A házastársi szeretet egy és
felbonthatatlan. A házasságkötéskor kimondott „igen", amely a szeretet őszinteségéből fakad, idő
felett állóan akar hűséges lenni. Ez a házastársi „igen" ugyanakkor egyetlen és állandó kérés Isten
felé, hogy az Ő ereje és szeretete tegyen képessé bennünket a hűségre. Anyagi javaink az idő
múltával elhasználódnak. A szeretet nincs alávetve az időnek, a szeretet erősebb a halálnál.
Hiszem, hogy a szexualitás méltósága az életre szóló önátadásban rejlik. Az a szerelmi
egyesülés, amelyben a férfi és a nő a házaspárokat megillető és nekik fenntartott aktusban
egymásnak ajándékozzák önmagukat, nem pusztán biológiai tény, hanem az ember személyét
mélyen érintő, személyes tett. A szexualitást igazán emberhez méltóan azok élik meg, akik a
házasságban életre szólóan elkötelezték magukat egymásnak. Hamis kultúra az, amely használati
tárggyá teszi a szexualitást, amely a „használd és dobd el" elvét vallja. A személyiség „egész"-sége
forog ilyenkor kockán.
Hiszem, hogy a család olyan átfogó és közvetlen kapcsolatban áll az élettel, mint
egyetlen más intézmény sem. A házastársak kölcsönös önelajándékozásából fakadó élet beteljesíti
szeretetüket. A gyermek nem „mellékterméke" a házastársi szeretetnek, hanem a kölcsönös önátadás
szívéből fakad, annak gyümölcse. A gyermek ajándék, örömhír, akit be kell fogadni. S mert
ajándék, ezért a keresztény szülő hálával, gyengédséggel, örömmel és szeretettel neveli, kíséri
kibontakozását. A házastársak életre szóló egymásért léte a legmegfelelőbb kerete a szülői
hivatásnak.
Hiszem, hogy a család és a házasság feltétele az egyén fejlődésének, a társadalom jövőjének,
ezért szükséges, hogy az állam és a társdalom egyedülálló módon foglaljon állást a család mellett,
biztosítsa elsőbbségét minden más együttélési formához képest. Ez a család mellé állás azon
teljesítmény elismerése, amit egyedül a házasság és a család tud felmutatni a köz javára. Nem
szabad, hogy a társadalom a „családfelejtés" veszélyébe sodródjék. Elsősorban maguk a családok
ügyeljenek arra, hogy az állami törvények pozitívan viszonyuljanak a családhoz, ők legyenek a
kezdeményezők abban, hogy az eljövendő évezred társadalma családbaráttá formálódjék.
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Hiszem, hogy a családpasztorációt a holnap Egyháza sem tekinti „luxusszolgáltatásnak", a
plébániák nyitottak lesznek a családok felé, híveiket nem csupán egyedeknek tekintik, hanem olyan
személyeknek, akik kapcsolataikban élnek, akik férjek és feleségek, szülők és nagyszülők,
gyermekek, testvérek és unokák.
Hiszem, hogy az elkötelezett keresztény családok egyre inkább egymásra találnak,
családcsoportokat hoznak létre, és a csoportok együttesen hálót alkotnak. Minden csoport egy-egy
csomója ennek a hálónak. Mennél sűrűbben csomózott a háló, annál több bátorítást igénylő családot
tud felfogni. A családok olyan egységéről álmodom, amelynek tagjai élik az Evangéliumot,
egymással eleven kapcsolatot tartanak, és képesek elhordozni is egymást. Az evangelizáció és az
Egyház jövője a keresztény családok egymásra találásán nyugszik.
Hiszem, hogy a család evangélium, öröm, az élet helye, távlat és remény. A család
viszonyítási pont, szeretet, amely felszabadítja az emberi energiákat. A családról szólni annyi, mint
óvni az életet. A családért tenni nem más, mint szolgálni Istent és az emberiség jövőjét.
Bíró László püspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense
"Isten arra teremtette a férfit és a nőt, hogy értelmet, életet, szeretetet adjanak a
világmindenségnek. Az Úr a maga képére és hasonlatosságára alkotta a házasságot. Ő pedig nem
zárt kör. Isten középpont, ahonnan élet és szeretet árad.
A boldog házassághoz hozzátartozik, hogy kettőtök kapcsolatánál messzebbre tudtok tekinteni. A
társadalom arra vár, hogy kilépjetek a páros önzés magányából. Isten pedig arra hív, hogy az
egymás és gyermekeitek iránti szeretetből továbblépjetek az egyetemes szeretet felé.
Házastársak vagytok: arra születtetek, hogy szeretetet árasszatok mindenfelé!"
Gabriel Calvo
MÉCS napok programok szerzője

A TISZTASÁG ÉS AZ IMA
(részlet)
Szeretnék egy összefüggésre rámutatni, amely a tisztaság és az
ima között van.
Az az űr, amelybe mi hittel beleimádkozunk, a böjt és tisztaság üressége
együtt. Az imádkozó ember az odaadásnak ugyanazt az aktusát teszi, mint
a böjtölő és tisztaságot élő ember. Ő is elfogad egy ürességet, amely évek
folyásával nagyobbodik. Ő is megéli, hogy üres edénnyé válik az isteni
kegyelem számára. Az igazi ima nem azt jelenti, hogy egy kezdeti
ürességet kitöltünk érdekes elmélkedési anyaggal vagy megindult
érzelmekkel, hanem ellenkezőleg, az imának üres teret kell létrehoznia az
emberben. Hányszor hisszük, hogy az imának „ki kell töltenie” az embert,
hogy imában sok, nagy gondolat gazdagságának ott kell lennie.
Tévedés! Nem, ne nyújtsuk ki a kezünket a tudás gyümölcse után és ne töltekezzünk ezzel!
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Maradjunk itt is a várakozás, az üresség állapotában, maradjunk nyitottnak és „szegény”-nek.
Itt találkozik minden: ima, böjt, tisztaság. Nevezzük szegénységnek, vagy
engedelmességnek, mondjuk tisztaságnak, böjtnek, vagy imának, a mélyén ugyanazt a valóságot
találjuk: a teljes benső kiüresedést. Ez a teremtményt megillető magatartás az Abszolúttal
szemben. Az ember a totális szegénység és nyitottság állapotában tartja magát Teremtőjével
szemben. Itt találja meg életünk a maga egységét,mert mindaz, amit mi itt különböző fogalmakkal
jelöltünk, és amit különféle módokon élünk, egyetlen igazságot fejez ki.
Ez az egyetlen igazság rendkívül egyszerű és ugyanakkor nagyon-nagyon mély: ezt én halálnak
mondom, az ÉN halálának.
Emlékeznek, mit mondtam a múlt évben a misztikus imáról? Emlékeznek arra a felírásra,
melynél a halált egy háromoldalú ábra közepébe tettem? A halál a mi életünk szíve, a mi fordulópontunk, ajtónk a magasabb szférába. A szerzetes, a szerzetesnő keresztrefeszített és halott
emberi lény. Tapasztalata van a halálról, mert lemondott az életről és elhagyta azt.
Ezáltal a szabad halál által a pap a halálon túl él, túl ezen a világon. Isten országában él már és erről
tesz tanúságot.
„Az én országom nem erről a világról való.”
(Jn 18,36)
Mi papok és szerzetesek az eljövendő országról teszünk tanúságot, életmódunkkal róla adunk
hírt. Tovább kell mennünk, és azt kell mondani, hogy a szüzesség állapota nemcsak meghirdeti az
eljövendő Isten-országot, hanem előkészíti és sietteti eljöttét.
H. Boulad S.J.

A SZÍV TISZTASÁGA
Egy csöppnyi csend után Ferenc megkérdezte Leót:
- Mit gondolsz testvérem, miben áll a szív tisztasága?
- Ez abban áll, hogy nincsenek hibáink, amit szemünkre vethetnénk magunknak – válaszolta
gondolkodás nélkül Leó.
- Most már megértem szomorúságodat – mondta Ferenc. - Mert hiszen mindig van valami,
amit a szemünkre vethetünk.
- Igen – hagyta jóvá Leó – és éppen ez az, ami engem elkeserít. Sohasem fogom elérni a szív
tisztaságát.
- Ah, Leó testvér, higgy nekem! Ne foglalkozz te annyit lelked tisztaságával! Fordítsd
tekinteted Istenre! Csodáld! Örvendezzél azon, hogy van! Ő, aki maga a szentség, a tisztaság! Adj
hálát neki önmaga miatt! Ebben áll, kicsi testvérem, a szív tisztasága. És amikor te így Isten felé
fordultál, többé már ne fordulj vissza önmagadhoz! Ne kérdezd, mennyit haladtál. Az azon való
bánkódás, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy bűnösnek találjuk magunkat, még csak emberi
érzelem, nagyon is emberi. Magasabbra kell emelni tekintetedet, sokkal feljebb. Van Isten, és
létezik az ő mérhetetlensége, az ő változhatatlan fényessége. Annak van tiszta szíve, aki nem
szűnik meg imádni az élő és igaz Urat. Akinek az egyetlen törekvése, hogy Isten életére
odafigyeljen, és aki képes minden nyomorúsága közepette Isten örök ártatlanságában és örömében
fürdeni, mint a porszem a napsugárban. Ez az emberi szív egyszerre kifosztott, és minden
gazdagsággal teljes. Elég neki, hogy Isten maga Isten És ebben találja meg minden békéjét és
gyönyörűségét. Isten pedig maga a szentség és a tisztaság.
- De Isten megköveteli a mi erőlködésünket és hűségünket is. - Kétségtelenül – válaszolta
Ferenc. - De a szentség nem önmagunk kiteljesítése, még csak nem is valamiféle teljesség, melyet
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az ember megszerez önmagának. A szentség elsősorban üresség, amit fölfedezünk magunkban,
és elfogadunk; és Isten maga jön, hogy betöltse azt abban a mértékben, ahogy megnyílunk az
ő teljességére. A mi semmiségünk, ha elfogadjuk, szabad teret ad Istennek, ahol még teremthet. Az
Úr nem engedi elrabolni dicsőségét senki emberfia által. Ő mindig Úr. Az Egyetlen, az egyedüli
Szent. De kézen fogja a szegényt, kiemeli a sárból, és népének fejedelmei közé ülteti, hogy lássa az
ő dicsőségét. Isten a lélek kék ege lesz. Elmerülni Isten dicsőségének szemléletében, testvérem,
Leó, felfedezni, hogy Isten valóban Isten, örökké Isten, mindazok felett, amik mi vagyunk és
lehetünk, és örvendezni azon, hogy ő van, elragadtatásba esni örök ifjúsága előtt, hálát adni
neki önmaga miatt; ezt követeli leginkább az Úr szerelme tőlünk, melyet a nekünk adott Lélek
kiáraszt a szívünkbe. Ebben áll a szív tisztasága. Ezt a tisztaságot nem lehet elérni ökölbe
szorított kézzel és megfeszülve.
- Hát akkor hogyan? - kérdezte Leó- Egyszerűen nem szabad semmit sem megtartani önmagunkból. Mindent ki kell seperni. Még
szorongásainkat is. Tiszta helyet kell készíteni., El kell fogadni azt, hogy szegények vagyunk.
Le kell vetni mindent, ami nyomaszt bennünket, még hibáink súlyát is. És csak az Úr dicsőségét
kell már szemlélni, s engedni, hogy az minket átjárjon. Isten él, s ez egyedül elég.
Akkor a szív könnyűvé válik. Többé nem érzi önmaga súlyát; mintha kicserélték volna. Mint a
pacsirta, megrészegül a tér tágasságától, s az ég azúrjától. Elhagy minden gondot és aggodalmat. A
tökéletesség utáni vágy is megváltozik. Egyszerűen és tisztán Istent akarja, Istent magát.
P. Eloi Leclerc OFM.

„JÓ FÉNY, VEZESS!”
Boldog John Henry Newman lelkisége
Krisztus követőinek nem szabad sem hazug, sem
meggondolatlan, sem hiábavaló és üres szavakat
mondaniuk, hanem valahányszor megvallják hitüket,
imádkoznak, beszélnek vagy tesznek valamit, annak
őszintének és hitelesnek kell lennie, jóllehet tisztában van
vele, hogy „semmi nem olyan ritka, mint a becsület és az
őszinteség; olyannyira, hogy aki valóban becsületes, az már
tökéletesnek számít”. Majd hosszan sorolja Urunk Jézus
azon kijelentéseit, melyekben Megváltónk óva int a
felszínes vallásosságtól és a könnyelműen tett
fogadalmaktól.
Kijelenti, hogy ezt a keresztényeknek annál inkább
meg kell szívlelniük, mert a kor melyben élnek, a
fogadkozások kora. Rögtön hozzáteszi:
„Joggal mondhatjuk persze, hogy minden kor a fogadkozások kora. Bizonyos tekintetben
kétségtelenül, de napjainkban sajátos értelemben, mert most az egyéni fogadkozások idejét
éljük. Mostanában (ha tetszik, ha nem) annyi a magánvélemény, annyi a fenntartás és a
nézetkülönbség, annyiféle az igehirdetés meg a tanítás, annyi az értelmi szerző, hogy az
szükségképp együtt jár az egyéni meggyőződéssel, felelősséggel és a maga sajátos módján
nyújtott elégtétellel.”
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Nem kevésbé élesen fogalmaz Newman az ún. közvéleményt illetően:
„...mi sem jellemzi jobban az ürességet, mint ahogy fontos kérdésekben a nagy többség
általában ítéleteket alkot. Kialakul egy közvélemény olyan kérdésekben, amelyekről a
véleményt formálók éppoly kevéssé hivatottak nyilatkozni, mint a vakok a színekről –
nevezetesen azért, mert a szóban forgó kérdések nekik soha semmilyen fejtörést nem
okoztak. Olyan időket élünk, amikor mindenki köteles véleményt formálni minden kérdésben
– legyen az politikai, társadalmi vagy vallási –, mert az valamilyen befolyással lehet a
döntéshozatallal, jóllehet a nagy többség teljesen alkalmatlan arra, hogy részt vegyen
benne.”
Rögtön hozzáteszi, hogy nem vonja kétségbe a „józan paraszti ész” létezését és
hatékonyságát mégoly bonyolult ügyekben is – nem szabad elfelejtenünk, hogy más helyütt éppen
Newman mutat rá a krisztushívők egészséges hitérzékének jelentőségére –, hanem azokat a
manipulatív törekvéseket ítéli el, mely a széles tömegek előítéleteire, félelmeire, érzelmeire
alapozva befolyásolják a közvéleményt, ellehetetlenítve a józan mérlegelést és ítéletalkotást. Így
folytatja:
„Ezért van az, hogy a népszerűség annyira ingatag. A nép bálványa ma ez az ember vagy
mérce, holnap meg amaz. Soha nem jutnak túl azon, hogy árnyékokat fogadjanak el
valóságnak.”
(Nem nehéz észrevenni a hasonlóságot Newman kora és napjaink között a népszerűség jelentősége
és hatásmechanizmusa tekintetében. Az egyetlen jelentős különbség talán csak az, hogy mára a
médiumok jóval nagyobb arzenálja áll rendelkezésre a bálványok népszerűsítésére, illetve a
közvélemény manipulálására, mint Newman idejében.)
Barsi Balázs ofm.

Jó Fény vezess! Körül borult az ég,
Vezess tovább!
Az éj sötét, s az otthon messze még,
Vezess tovább!
Léptem Te óvd, ez épp elég nekem,
Az út végéig el nem lát szemem.
Egykor nem bántam, merre és hova
Vezet tovább,
De most könyörgök, mint eddig soha:
Vezess tovább!

Feledd, hogy hajdan úgy játszott velem,
Mi csalfa, bár gyötört a félelem.
Hiszem, hogy éltető erőd addig
Tovább vezet,
Bércen, ingoványon át, amíg
Az éj helyett
A nappal angyalarca földerül,
S velem marad már rendületlenül.
Boldog John Henry Newman: A felhőoszlop
Somogyi György fordítása
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GONDOLATOK A FERENCES KÖZÖSSÉGEINK SZÁMÁRA
1. Közösségi összejövetelek gyakorisága

Vannak olyan közösségek a régiónkban, akik kéthetente és vannak, akik
havonta találkoznak. Van, ahol az összejöveteleket hétköznap délelőtt tartják,
és van ahol a hónap egyik vasárnapján. Van olyan közösség is ahol havonta
rendkívüli összejövetelt is tartanak munkanapon ebédszünetben, amikor
Márk atya meglátogatja a közösséget. Az egyik fiatalabbakból álló közösség
tagjai egy ideig heti rendszerességgel találkoztak, de később ez ritkábbá vált.
Tapasztalat azt mutatja, hogy a heti összejövetel az túl sűrű, a havi egy
alkalom pedig túl ritka ahhoz, hogy jó közösség alakuljon ki.
2. Imamód az összejöveteleken

Van olyan közösségünk, ahol az összejövetelek elején elmondják a zsolozsmát, máshol a Szeráfi
rózsafüzért, van ahol a kézikönyvből az összejövetelek kezdő imáját imádkozzák és van olyan is,
ahol elmarad a közös ima. Nagyon fontos a közösségek összejövetelein a közös ima, a
ráhangolódás, de ha csak az tölti ki az összejöveteleket, akkor félő, hogy a közösség előbb vagy
utóbb egy imacsoporttá válik. Célszerű az, ha a közösség maga dönti el, hogy mit és mennyit
imádkozzanak. Fő az, hogy tartalmas és elegendő legyen a ráhangolódásra. Lehet benne kötött és
lehet benne szabadon választott ima, gyertyafénynél vagy anélkül. Erősíti az összetartozás érzését,
ha nem feledkezünk meg a körlevélben kért imaszándékokról és hozzátesszük a saját közösségünk
imaszándékait is. A ferences lelkület elmélyítéséhez ajánlott Szent Ferenc imáinak a végzése is.
3. Az Evangélium közös feldolgozása

A régiónkban van olyan közösség, amelyik minden összejövetelen olvassa az Evangéliumot. Van
olyan, amelyik az aznapi Evangéliumot beszéli meg. Az olvasási módot tekintve van, ahol
folytatólagosan veszik az Evangélium szövegét és van olyan, ahol ott olvassák, ahol kinyílik. Olyan
közösség is van, ahol az összejövetelek alkalmával nem olvasnak Evangéliumot. Véleményem
szerint fontos az, hogy a közösség rendszeresen olvassa és meg is beszélje az Evangélium üzenetét .
Mit mond - itt és most- számomra a felolvasott Evangélium? Ezáltal sokszor eligazítást kapunk a
napi életünkhöz. Az Evangélium közösségbeli átelmélkedése segíti a testvéreket az Evangélium
megélésében. A regulánk 4-ik pontja is erre buzdít. Az értelmezésben segítségünkre lehetnek az
asszisztensek.
4. Képzés

Közösségeinkben a képzés több síkon történik. A régiónk képzési felelőse éves terv szerint havonta
küld anyagot a közösségeknek. A közösség képzési felelőse ezt kiegészíti a saját anyagával.
A közösségek képzéséhez elég sok forrásanyag van, csak nem mindenütt ismerik ezeket. A
legismertebb a „Kézikönyv a Ferences Világi Rend életéhez”.
Közkézen forog a Rotzetter féle képzési anyag fordítása, a Nemzetközi tanács képzési anyaga, A
Forma Minorum is bőséges anyagot biztosít a képzésekhez. Fontos az, hogy a képzés ne legyen
iskolás jellegű. A közösségben ne mindig egy azon személy tartsa a képzéseket, hanem egy-egy
részt hol az egyik, hol a másik tag dolgozza fel. A hallottakat próbálják lefordítani a mindennapi
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életre. A körlevelekben és az internet adta lehetőségek felhasználásával a képzéseket színessé, élővé
lehet tenni. Ki lehet bővíteni olyan anyagokkal, amelyek útmutatásul szolgálnak a ferences
hivatásunk elmélyítéséhez. Célszerű, ha a képzés a közösség érdeklődését elégíti ki, és figyelembe
veszi a tagok életkori sajátosságait is.
5. Életforma

Van olyan közösség, amelyik egy plébániához tartozik és van olyan, amelyik a város különböző
részeiből jön össze. Mindenki éli a maga világi ferences életét. Erejéhez, idejéhez mérten
tevékenykedik a templomi munkában, a plébániai munkában, a karitász csoportban, betegeket
látogat stb. Fontos az, hogy a közösség együtt is végezzen el feladatokat. (lelki nap, zarándoklat,
szegény konyha stb.) Ez erősíti a közösségen belüli kapcsolatokat. Olyan új értékeket fedezhetünk
fel a másikban, amire eddig még nem jöttünk rá. Ezáltal könnyebb elfogadni, szeretni a másikat.
Fontosnak tartom, hogy a közösségek összejövetelein beszéljék meg és tervezzék meg a közös
feladatokat. Alakítsák ki a közös vállalásokat. Tegye hozzá mindenki a saját ötletét és javaslatát,
majd tevékenyen vegyen részt ennek a megvalósításában. Egy-egy jól sikerült munka után pedig
tudjanak ünnepelni, együtt örülni az eredménynek. Az életformát gazdagítja az, ha időnként a
szomszédos közösségek meglátogatják egymást. Erre igen sok alkalom kínálkozik, (ferences
ünnepek közös megünneplése, beöltözés, fogadalom, templom búcsú). Ilyenkor újabb ismeretségek,
barátságok szövődnek. Lehetőség van egymás gazdagítására, új életforma, új tapasztalat
megismerésére. A régiós lelki nap további lehetőségeket kínál a távolabbi közösségek találkozására.
6. Személyes élmények tapasztalatok

Nagyon fontos az, hogy a közösségi összejöveteleken legyen idő a személyes élmények,
tapasztalatok átadására. A „hogyan érzem magam” körkérdés során megtudhatjuk, hogy mi nyomja
a másik testvérünk lelkét? Miben tudunk segítségére lenni? A miniszternek ügyelni kell arra, hogy
mindenkinek kellő ideje legyen a beszámolóra. A sokat beszélőt udvariasan le kell állítani, a
passzívakat pedig valamilyen trükkel szólásra kell bírni. A testvériség kibontakozásához
elengedhetetlen az, hogy megismerjük egymás gondját, baját. Ügyelni kell arra is, hogy a
bizalommal senkinek nem szabad visszaélni senkinek, mert az nagyon megmérgezheti a közösséget.
Ha egy összejövetelen a személyes élmények megbeszélése a domináns, akkor a közösség klubélet
irányába fejlődik
7. Ferences derű, vidámság

A tapasztalatom szerint igen jó közösség építő ereje van annak, ha az összejövetel végén egy
énekkel, képeslappal megköszöntik azokat a testvéreket, akik az elmúlt időszakban
születésnapjukat, névnapjukat ünnepelték. Ezáltal mindenki egyszer – egyszer ünnepeltté válik, a
figyelem középpontjába kerül. Az ünnepelt viszonozhatja a köszöntést pogácsával, üdítővel, de nem
ez lényeg. Ha nincs ilyen esemény, akkor is jó, ha az összejövetel végén humor, derű, vidámság
oldja a hangulatot. Olyan közösség is van ahol, találós kérdésre, közös játékra is sor kerül.
A teljesség igénye nélkül régiónk életéből próbáltam összefoglalni a közösségek összejöveteleivel
kapcsolatos tapasztalataimat. „ Gyűjtsd magadba az értékeket és teli kézzel oszd szét másoknak”.
Fontosnak tartom megfelelő arányok megtalálását a fentebb említett szempontok között, mert nagy
a veszélye annak, hogy egy-egy közösség elcsúszik a ferences iránytól. Nagy a veszélye a
belterjességnek, a befelé fordulásnak, az önmagunk befalazásának.
Kerekes László
(Elhangzott a min.találk. 2012.05.19-én)
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Angelo Battisti:

Pio atyáról.....

A Pio atya szenttéavatási eljárásának aktáit tartalmazó ún. positio
második kötetében a szent szerzetes életének különleges
epizódját tája fel közvetlen munkatársa, Angelo Battisti.
Angelo Battisti, aki 1957-től Pio atya l968. szeptemberében
bekövetkezett haláláig az általa alapított kórház gondnoka és
igazgatója volt, a boldoggáavatási eljárásban tanúvallomást tett
Pio atya életszentségének különböző megnyilvánulásairól.
Valóban egyedülálló, hogy Pio atya minden tudott mindenkiről,
számára nem léteztek fizikai távolságok; mindent Istenben látott
– áll Battisti vallomásában.
A positio 2. kötetének 1638. oldalán olvasható
tanúságtételben szó esik Pio atya többek által leírt különleges isteni ajándékáról, a bilokációról
is, vagyis arról, hogy a szent egyszerre két helyen is jelen tudott lenni. A visszaemlékezésben az
áll, hogy amikor Mindszenty bíborost bebörtönözték, Pio atya egy reggel a szentmise
kellékeivel együtt megjelent a bíboros cellájában. A két pap beszélgetett egymással, majd Pio
atya ahogyan érkezett el is távozott – olvasható a Vatikáni Rádió honlapján.
Angelo Battisti évekig nem merte megkérdezni Pio atyától, valóban megtörtént-e az eset.
Végül l965. márciusában egy este, miután befejezte beszámolóját a kórház munkájáról, mégis
rákérdezett: „Atyám, Mindszenty bíboros felismerte önt?” - „Mit képzelsz, láttuk egymást és
beszélgettünk, gondolod, hogy nem ismert föl?”- felelte Pio atya, aki letartóztatásától kezdve
segítette Mindszenty bíborost. „Ne feledkezz el imádkozni ezért a nagy hitvallóért, aki annyit
szenvedett az egyházért” - idézi a szent szavait a vatikáni dokumentum.

EGY LÁTOMÁSRÓL, AMELY A REGULÁT AJÁNLOTTA
(részlet)
A szentséges atyának az ég kegyelméből egyszer egy látomásban
volt
része,
mely
a
Regulával
állott
kapcsolatban.
Abban az időben, mikor a testvérek a Regula megerősítéséről tanácskoztak,
a szentnek, akit módfölött foglalkoztatott a kérdés, álmában a következő
látomása támadt: úgy tűnt neki, mintha a földről rendkívül apró
kenyérmorzsákat kellett volna felszednie, s azokat a körülötte tolongó sok
éhes testvér között szétosztania. Mikor azonban 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!" Azonnal meg is tette, és íme mindazokat, akik nem kellő tisztelettel vették
az ostyát, illetve vétele után nem tanúsítottak iránta elegendő áhítatot, azon nyomban lepra lepte el.
A szent reggelre kelve mindent elmondott társainak; csak azt az egyet fájlalta, hogy nem
tudta magyarázatát adni a titokzatos látomásnak. Kis idő múlva azonban, mikor éppen buzgó
imádságban virrasztott, az égből ilyen szózat hallatszott: "Ferenc, a múlt éjszaka látott morzsák az
evangéliumi igéket jelentik, az ostya a Regulát, a lepra pedig a bűnt jelképezi."
(Celanoi Tamás: Szent Ferenc második életrajza CLIX. fejezet, 209. cikkely)
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AZ ÚR BEMUTATKOZÁSA
„Így szól, akié Isten hét lelke és a hét csillag.” (Jel 3,1)
A hét lélek a Szentlelket jelenti. Isten belső életének a legnagyobb
kincse a Szentlélek áradása. Az Atyától a Fiúhoz, a Fiútól az Atyához. Ő a
harmadik isteni személy, de különösen is ő Isten belső élete. Ő a harmadik
isteni személy, de különösen is ő Isten belső élete. Ő maga a személyes
szeretet. Nem mintha az Atya nem lenne maga a szeretet, de amikor Fiát
szereti, a Szentlelket leheli; s nem mintha a Fiú nem lenne maga a szeretet,
de amikor viszontszereti az Atyát, a Szentlelket leheli.
Pontosan ez a lényeg: Isten életében nincs előbb vagy utóbb, nincs
viszonzatlan szeretet. S az Úr Jézus emberré lévén golgotai
elhagyatottságában, a viszonzatlannak látszó szeretet drámájában rá tud
hagyatkozni az Atyára. Az Atya és a Fiú együtt lehelik a szeretet, közös a leheletük, közös a
legbensőbb életük, és ez az élet maga a harmadik isteni személy, a Szentlélek. (Ne úgy
gondolkodjatok ezekről a fönséges titkokról, mint elvont teológiai elméletről, melyhez semmi
közötök: ez a misztérium mindennapi életünket a legmélyebben érinti, és aminek ehhez nincs köze,
annak nincs jövője a mi életünkben.)
Egyszerre szeret az Atya és a Fiú, és a Szentlélek maga a szeretet, aki nem őserő, nem érzés,
ami egyik személytől a másikig árad, nem gondolat, nem valami, amit átadnak egymásnak, mint a
szeretet jelét, hanem valaki, aki maga is Isten. A szeretet valósága és egyben életünk legnagyobb
drámájának mélysége tárul fel most előttünk. Ez a szeretet, és semmi más. A szeretet a két egymást
egyszerre szerető személy között áradó Szentlélek. Tulajdonképpen csak két elragadtatott,
imádkozó misztikus vállalkozhatna arra, hogy egymást kölcsönösen szeressék, mert ők tudják, hogy
isteni világban vannak, tudják, hogy Pünkösdöt élnek meg.
A szent keresztségben egyszerre két adományt kaptunk, ahogyan ezt Szent Pál a Galatákhoz
írt levélben elmondja:
„Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született....hogy a
fogadott fiúságot visszanyerjük. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának lelkét szívünkbe,
aki ezt kiáltja: „Abba, Atya”. (Gal 4,4-6) A két kegyelem nem egymás után következik, csak nem
lehet egyszerre elmondani. Azzal lettünk Isten fiai, hogy a Szentlélek kiáradt a szívünkbe. Ez a
legnagyobb titok, amely a keresztény ember szívét lakja. Naponta hinni kell azt, hogy minden érzés
ellenére bennünk, bűnös emberekben – akik azonban hiszünk Jézus Krisztusban – ott él a harmadik
isteni személy, és ezért vagyunk az Isten fiai. Mert az isteni természet részesei lettünk, vagyis Isten
belső életébe kapcsolódtunk be. Azzal, hogy a Szentlelket megkaptuk, fiúvá formálódtunk a Fiúban,
Krisztusban, és viszont tudjuk szeretni az Atyaistent. A megdicsőült Krisztus „elküldte a híveknek
első ajándékul a Szentlelket”, ahogy a misekánonban imádkozzuk. Ezt jelenti az a kifejezés, hogy
Krisztus birtokolja a hét lelket, vagyis a Szentlelket, de nem csak őt, hanem a hét csillagot is, vagyis
az egyetemes Egyházat.
Az Úr Jézusnak két drága kincse van (ezen kívül nincs is semmije): a Szentlélek és az
Egyház, az ő menyasszonya, és azt akarja, hogy az Egyház állandóan birtokolja őt. Ezért fejeződik
be a Jelenések könyve a következő szavakkal: „A Lélek és a menyasszony hív: Úr Jézus, jöjj el! (vö.
Jel 22,17
Barsi Balázs OFM: (részlet)
A Bárány menyegzője c. könyvéből
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L E G Y E N M E G A TE A K A R A T O D !
Nyitott szemmel feküdt, és bámult bele a sötétségbe. Éjfél már rég elmúlt. Csend volt a
sebészet folyosóin. Csak két szobatársa nyugodt, horkantásokkal cifrázott lélegzése hatolt el a
füléig. Martin nyugtalanul fordult át a másik oldalára. Mennyire vágyott rá, hogy végre el tudjon
aludni, elfejthesse, ami olyan kísértetiesen nyomja a lelkét. Ám az álom még váratott magára.
Félelemmel telve fülelt saját szíve hangos, szabálytalan verésére. Szorongás és eddig nem ismert
szomorúság kerítette hatalmába.
„Kérlek, Uram, gyógyíts meg! Te ismered a félelmemet. Mások előtt még tudom leplezni. De
te látod a lelkem legmélyét is. Add, hogy legyőzhessem ezt a betegséget! Segíts nekem, Uram!
Könyörgöm, add vissza az egészségemet!”
Gyógyíts meg! Újra meg újra ezzel a kéréssel fordult Istenhez. Órák óta imádkozott.
Igen,már abban a pillanatban, amikor az orvos közölte vele a lesújtó diagnózist, az a gondolat volt
Martin fogódzója, hogy sorsa végső soron egyedül Isten kezében van. Ez a tudat segített neki
kibírni ezt a végtelenül hosszú napot...
Nyelt egyet. Érezte, hogy összeszorul a torka. Felötlött benne a kép, amint beszállították a
kórházba... a vizsgálatok...a sebész komoly pillantása, amely elárulta Martinnak az igazságot, még
mielőtt az orvos szavakba foglalta azt – számára mindez a vég kezdetének tűnt. Miként tudna
elmenekülni ez elől a rettenet elől, amely feltartóztathatatlanul gördül feléje? Kezei görcsösen
megmarkolták a lepedőt. Meg akarta tartani – ezt az egy életet, amelyet kapott, s amelyből még
olyan sokat kellene kihoznia!
A segítség közel volt. Tudott róla. Egész életében ráhagyatkozhatott Istenre. Hányszor ért már a
nyakáig a víz, hányszor adódtak olyan gondjai, amelyekre látszólag nem volt megoldás! De
valahogy aztán mégis minden jól alakult. - Valahogyan? - Nem, Isten megkönyörült rajta,
meghallgatta az imáit, és mindent jóra fordított.
Martin pillantása rászegeződött a fogas fölötti fakeresztre, amelynek a körvonalai
kirajzolódtak a világos falon. Mind a három ágyról egyformán jól látható volt.
„Te emberré lettél, Jézus, te tudod , mi a halálfélelem. Segíts rajtam, add, hogy újra egészséges
lehessek!” - küldte Martin néma fohászát a kereszt irányába.
Eddig mindig a reménység és a megváltás szimbólumának tekintette a keresztet. De most,
ezekben a hosszú, sötét órákban csak szomorúságot és valamilyen megmagyarázhatatlan rossz
érzést váltott ki belőle a látványa.
Behunyta a szemét. Valami nincs rendjén. Eddig olyan élő, bizalomteljes volt a kapcsolata
Istennel, de most mintha valamilyen zavar állt volna elő benne.
Imádkozott, de nem volt visszhangja. Pedig pontosan tudta, milyen áldott is tud lenni az Istennel
való párbeszéd! Éppen élete legkilátástalanabb helyzeteiben fordult elő, hogy már imádság közben
mély békesség töltötte be – a menny drága, felfoghatatlan ajándéka...
Még az álomnál is jobban vágyott erre a békességre. Kérni akarta ezt Istentől, de olyan
erőtlenség és üresség fogta el, hogy elhaltak a szavak az ajkán.
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Semmire nem gondolni, semmit nem érezni többé - hirtelen ez tűnt előtte egyedül kívánatosnak. De
valami összerezzent benne erre a gondolatra, s berzenkedett ellene. Nagy nehezen újra a keresztre
tekintett. Ha a saját ereje már nem is elég ahhoz, hogy kifejezésre juttassa a gondolatait, még
odamenekülhet a jól ismert, tartást adó szavakhoz: „Mi Atyánk...”
A kezdet már megvolt, és Martin olyan tudatosan, mint még talán soha életében, csak mondta lassan
az üdvös szavakat: „legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is...”
Legyen meg a te akaratod! Igen, ez az, amit mindeddig ki akart hagyni...!
Könny szökött a szemébe, ugyanakkor azonban különösen könnyűnek érezte magát, mintha
ólomsúlytól szabadult volna. „Bármi legyen is Isten szándéka velem – biztos lehetek benne, hogy a
javamra szolgál.” Nyugalom töltötte el. Valakinek gondja van őrá! Martin úgy érezte, teljesen el
van rejtve ebben a vigasztaló bizonyosságban. Kezét odatolta még nedves orcája alá, s a következő
másodpercben már aludt is.
Renate Dopatka (Ethos 2005/4)

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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