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Mottó:    „A Szentlélek minden történelmi fordulóban elhelyez egy vezetőt. 
Minden  felbukkanó  civilizációban  ad  egy  mestert,  akinek  az  a  
feladata, hogy szétárassza fényét.”

(P. Marie-Eugene)

Ferenc pápa katekézise a Szentlélek és az Egyház 
kapcsolatáról

A hitvallásban közvetlenül a Szentlélek megvallása  
után mondjuk: „Hiszem az egy, szent,  katolikus és  
apostoli anyaszentegyházat.” Mély összefüggés van e

két  hitigazság  között,  mert  a  Szentlélek  élteti  és  vezeti  az  egyházat.  A
Szentlélek állandó jelenléte és tevékenysége nélkül az egyház életképtelen
lenne, és nem tudná megoldani a feltámadott Jézus által rábízott feladatot,
hogy menjen és tegye tanítvánnyá az összes népet (vö. Mt 28,18).

Az evangelizálás az egyház küldetése; nemcsak egyeseké, hanem az enyém,
a tiéd, mindannyiunk küldetése. Pál apostol így kiáltott: „Jaj nekem, ha nem
hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,16.) Mindegyikünknek hirdetnünk kell
az evangéliumot, elsősorban az életünkkel! VI. Pál hangsúlyozta, hogy „az
evangelizáció  az  egyház  sajátos  kegyelme  és  hivatása,  legmélyebb
identitása.  Azért  létezik,  hogy  hirdesse  az  evangéliumot”  (Evangelii
nuntiandi, 14.).

Ki  az  evangelizáció  igazi  motorja  életünkben  és  az  egyházban?  VI.  Pál
világosan  megmondja:  „Ma  éppen  úgy,  mint  az  egyház  kezdetén  ő,  a
Szentlélek tevékenykedik az evangélium minden hirdetőjében, aki engedi,
hogy  birtokába  vegye  és  vezérelje.  A  Szentlélek  sugalmazza  azokat  a
szavakat, amelyeket az ember magától nem tudna megtalálni, s ugyanakkor
a hallgató lelkét is felkészíti, hogy nyitott legyen az örömhír és a hirdetett
ország befogadására” (uo. 75.).

Az  evangelizációhoz  tehát  félelem nélkül  ki  kell  tárulnunk  a  Szentlélek
előtt, bármit kér tőlünk, és bárhová vezérel. Bízzunk benne!
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 Ő képessé tesz arra, hogy megéljük hitünket, tanúságot tegyünk róla, és megvilágosítja azok szívét,
akikkel találkozunk. Ez a pünkösd nagy tapasztalata: a cönákulumban a Máriával együtt imádkozó
apostoloknak „szétoszló lángnyelvek jelentek meg, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat
eltöltötte  a  Szentlélek,  és  különböző  nyelveken  kezdtek  beszélni,  úgy, ahogy  a  Lélek  szólásra
indította őket” (ApCsel 2,3–4).

Miután  leszállott  az  apostolokra,  a  Szentlélek  kivitte  őket  a  teremből,  ahová  félelmükben
bezárkóztak, kivitte őket önmagukból, és „Isten nagy tettei” hirdetőivé és tanúivá formálta át őket
(2,11).  Ezt a Szentlélek által  létrehozott  átalakulást  tapasztalta „az ég alatt  minden népből jött”
sokaság,  akik  összefutottak  arra  a  helyre  (2,5),  mert  az  apostolok  beszédét  mindenki  a  saját
anyanyelvén hallotta (2,6).

Ez az evangélium hirdetését  éltető  és  vezérlő  Szentlélek  tevékenységének első  nagy hatása:  az
egység,  a  közösség.  A bibliai  elbeszélés  szerint  Bábelben  kezdődött  a  nyelvzavar  és  a  népek
szétszóródása, az emberi gőg és büszkeség következménye, mert az ember a saját erejével, Isten
nélkül akart építeni „várost és égig érő tornyot” (Ter 11,4). Pünkösdkor ennek a megoszlásnak lett
vége. Nincs többé istenellenes gőg, sem egymással szembeni elzárkózás, hanem kitárulás van Isten
felé, az emberek kilépnek magukból, hogy hirdessék Isten igéjét: új nyelv szólal meg, a Szentlélek
által a szívekbe árasztott szeretet nyelve (vö. Róm 5,5); ezt a nyelvet mindenki megértheti, s amit
megértettek, azt minden kultúrában és minden életállapotban meg lehet valósítani.

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra hív, hogy emelkedjünk
felül az elzárkózáson és közömbösségen, a megoszlásokon és szembenállásokon. Mindegyikünknek
fel kellene tennie magának a kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen, hogy az életem és
hívő tanúságtételem az egységről és a közösségről szóljon? Az evangéliumot, a megbékélés és a
szeretet szavait viszem-e abba a környezetbe, amelyben élek?

Olykor  úgy  tűnik,  ma  is  megismétlődik  az,  ami  Bábelben  történt:  megoszlások,  értetlenségek,
versengések, irigységek, önzések. Én mit teszek a saját életemben? Egységet teremtek-e magam
körül?  Vagy  megoszlást  támasztok  fecsegésemmel,  kritikámmal,  irigységemmel?  Mit  teszek?
Gondolkodjunk el ezen! Az evangéliumot hirdetni azt jelenti, hogy elsőként mi valósítjuk meg a
kiengesztelődést,  a  megbocsátást,  a  békét,  az  egységet  és  szeretetet,  amelyeket  a  Szentlélek
ajándékoz nekünk. Emlékezzünk Jézus szavára: „Arról fogják megismerni,  hogy a tanítványaim
vagytok, hogy szeretettel lesztek egymás iránt” (Jn 13,34–35).

Egy  másik  mozzanat:  pünkösd  napján  Péter,  betelve  Szentlélekkel,  felállt  „a  tizeneggyel”,  és
„hangos  szóval”  (ApCsel  2,14),  „bátran”  (2,29)  hirdette  Jézus  örömhírét,  aki  életét  adta
üdvösségünkért, s akit Isten feltámasztott a halálból. Íme, a Szentlélek tevékenységének egy újabb
hatása:  a  bátorság,  amellyel  Jézus  evangéliumának  újdonságát  hirdetjük  mindenkinek,  bátran,
fennhangon, mindig és mindenütt.

Ez  történik  ma  is  az  egyház  által  és  mindegyikünk  által:  a  pünkösd  tüzéből,  a  Szentlélek
tevékenységéből  a  küldetésnek  mindig  új  energiái  fakadnak,  új  utak  nyílnak  az  üdvösség
üzenetének hirdetésére, új bátorság fakad az evangelizációhoz. Soha ne zárkózzunk el ezen isteni
tevékenység elől! Alázattal és bátran éljük meg az evangéliumot!
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 Tanúskodjunk arról az újdonságról, reményről és örömről, amelyet az Úr hoz az életünkbe. Érezzük
„az  evangélium  hirdetésének  édes  és  erősítő  örömét”  (Evangelii  nuntiandi,  80.).  Mert  az
evangelizáció,  Jézus  hirdetése örömmel tölt  el;  ezzel  szemben az  önzés  elkeserít,  elszomorít,  a
mélybe húz; az evangelizáció felemel.

Már  csak  egy  harmadik  mozzanatot  szeretnék  kiemelni,  de  ez  különösen  fontos:  az  új
evangelizációnak, az evangéliumot hirdető egyháznak mindig az imádságból kell kiindulnia: kérni
kell, mint az apostolok a cönákulumban, a Szentlélek tüzét. Csak az Istennel való intenzív, hívő
kapcsolat teszi lehetővé, hogy kilépjünk zárkózottságunkból és bátran hirdessük az evangéliumot.
Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik; igehirdetésünknek nincs lelke, ha a Szentlélek nem
élteti.

Kedves Barátaim! XVI. Benedek szava szerint az egyház „ma különösen érzi a Szentlélek szelét,
aki segít, és mutatja nekünk a helyes utat; így új lelkesedéssel indulunk útnak és adunk hálát az
Úrnak” (Beszéd a püspöki szinódus résztvevőihez 2012. 10. 27-én).

Újítsuk meg minden nap a  Szentlélek  tevékenységébe vetett  bizalmunkat,  azt  a  bizalmat,  hogy
bennünk tevékenykedik, bennünk lakik, táplálja bennünk az apostoli buzgóságot, békét és örömet
ajándékoz  nekünk.  Engedjük,  hogy  vezessen!  Legyünk  imádkozó  férfiak  és  nők,  akik  bátran
tanúskodnak az evangélium mellett! Így legyünk az Istennel való egység és közösség eszközei a
mai világban. Ámen.

(Szent Péter tér:  2013.május 22.)                                                    (Diós István fordítása) 

Készült: a Pálos Könyvtárban.

VÁLTOZZUNK, HOGY HŰSÉGESEK MARADJUNK! 

A hűséges keresztény élet alapja a hit, azaz a szívnek az a képessége,
hogy a Szentlélek újdonságát befogadja. A keresztségben kapott Lélek
az  élet  mozgását  fejleszti  bennünk  Krisztus  halálában  és
feltámadásában.  Az  evangéliumhoz  hűséges  ember  hagyja,  hogy
Krisztus örömhíre felforgassa, és ismeretlen utakra indítsa. A hűség azt
jelenti: a Lélek hívásait hallgatva megkapjuk a változás képességét. Az
igazi  hűség  figyelmes  az  életre.  Nem  merevedik  meg  lényegtelen
bizonyosságokban.  Nem  támaszkodik  hamis  biztonságokra.  Hagyja,
hogy a Lélek,  aki  az egyházat  az időn keresztül  vezeti,  meglepje.  A
körvonalazhatatlan  keresztény  megtérés  dinamikájában  csakis  a
változás alapozza meg az élő hűséget.  Newman bíboros szavaival:  a

„földön élni annyi, mint változni. A tökéletesség azt jelenti, hogy az ember gyakran változott.” 

Mégis  sokszor  megállapítjuk,  hogy  az  emberi  lélek  meghátrál,  amikor  valami  új
befogadásával  kell  szembesülnie.  Sokkal  jobban  szeretünk  az  ismert  dolgok  biztonságára
támaszkodni. Igaz, hogy a változás költséges kaland. 
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Nem valósul  meg küzdelmek  kétségek,  szakítások,  ellentmondások nélkül...  Avilai  Szent  Teréz
igazán tudja, hogy az élő Istenhez való hűség mennyi falba ütközik. 

A  II. Vatikáni Zsinat azt javasolta a hívőknek, hogy hatoljanak az evangéliumi változás
mozgásának  mélyére.  A zsinat  számos  olyan  reformot  vezetett  be  az  egyházban,  amelyeknek
mértékét  ma alig  tudjuk  felmérni.  Külön hangsúlyozta  a  világ  felé  való  igazi  nyitást,  hogy az
egyház elkerülje a félénk magába zárkózást. 

VI. Pál pápa szép kifejezésével „az üdvösség párbeszédére” hívott minden embert.

II. János Pál pápa később ezt pontosította: „Ezek a reformok csak akkor érik el hatásukat, ha mély
lelki megújulás kíséri őket.”A nyitás és a párbeszéd semmi esetre sem jelentheti azt, hogy zavaros
módon, külsőleg alkalmazkodunk, vagy általánosan elfogadott engedményeket teszünk a világnak,
hogy közeledjünk hozzá.  A II.  Vatikáni  Zsinat  nyitása alapvetően missziós:  „A zsinat  munkáját
röviden így lehet összefoglalni: fáradozzunk azon, hogy a XX. század egyháza korszerű módon
hirdesse az evangéliumot a mai embernek.” Lustiger bíboros szintén megállapítja, hogy az egyház
történetében a nagy reformok belső megújulásból indulnak ki:

„A nagy belső reformmozgalmak az egyházban mindig belülről születtek, és sokszoros szentséget és
kegyelmet  hoztak.  Világosan mutatják a  nagy alapítóegyéniségek.  Így volt  a XVI. században a
modernkor összes nagy lelki mesterével, Loyolai Szent Ignáccal, Keresztes Szent Jánossal, Avilai
Szent Terézzel, az Ecole Francaise-zel, Szalézi Szent Ferenccel és Páli Szent Vincével: mindez a
Tridenti Zsinatot követő szárba szökkenés, a misztikus század rendkívüli virágzása. Már korábban
is  igaz  volt  ez  Szent  Ferenc,  Szent  Domonkos,  Szent  Bernát  stb.  karizmatikus  alakjaival
kapcsolatban.

Az újfajta gondolatok a keresztény lényeg bensejéből születtek. A ma egyházát viszont, úgy tűnik
inkább a külső világgal való ütközés hívja változásra. Legalábbis sok keresztény ember így képzeli.
Követelik, hogy az egyház végre „alkalmazkodjék” a „modern világhoz”, de nem mérik fel, hogy
erre a követelésre nekik kell megfelelni, és nem úgy, hogy igazodnak a divat követelményeihez,
hanem   keresztény  identitásuk  megújításával. Nem  alkalmazkodniuk  kell,  hanem  rámutatni  a
dolgok értelmére, nem igazodni, hanem olyan gondolkodás- és életmódokat teremteni, amelyek a
keresztény újdonságból fakadnak fel. (...)

Az  egyháznak  szüksége  volt  arra,  hogy  közelebb  kerüljön  korunk  embereihez,  jobban
figyeljen  rájuk.  A nyitás  és  a  párbeszéd  révén  a  II.  Vatikáni  Zsinat  felszabadította  abból  a
„pesszimista merevségből, amely egy szektára emlékeztette” (…)

 Ám az  egyház  egyetlen  válasza  a  külső  kritikára  és  az  emberek  várakozására  továbbra  is  a
szentség. Ez az egyedüli változás, ami nem okoz csalódást. Az egyház úgy áll legjobban az emberek
szolgálatában,  ha  megéli  a  pünkösddel  járó  összes  kockázatot.  A világra  való  nyitottság  azzal
kezdődik,  hogy szívünk nyitott  a  Lélekre.  A Szentatya  (II.  János Pál)  (...)  szintén  erről  szólt:
Pápaságom  kezdete  óta  többször  emlékeztettem  arra,  hogy  az  új  evangelizációt  megújult
lelkesedésnek, azaz mély lelkiségnek és hallatlan belső lendületnek kell jellemeznie.”

 ( Fr. Marie-Michel OCD:  Csendből született tűz c. könyvéből részlet)
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HA  IGAZÁN  TUDNÁNK  IMÁDNI  ISTENT

- Nagy csütörtökön, míg együtt étkeztünk – válaszolta Rufin –, egyik testvér közbevetőleg
idézte egyik szavadat: „Ha az édesanya táplálja és szereti test szerinti gyerekét, mennyivel inkább
kell táplálnunk és szeretnünk lélek szerinti testvérünket.” Gyakran hallottam, hogy mondtad ezt, de
nem figyeltem rá. De most ezek a szavak értelmet nyertek számomra.

Megragadtak, s visszatérve a cellába sokat elmélkedtem rajtuk.

Azt  gondoltam  magamban,  hogy  egy  családban,  ahol
nincsen  szolga,  a  dolog  természetes  rendje  az,  hogy  az
édesanya főz és szolgál az asztalnál, rendben tartja a házat, s
ő az, aki mindig el van foglalva. S ezt természetesnek veszi.
Nem  érzi  magát  megsértve.  Nem  gondolja,  hogy  egy
alantasabb  rangra  süllyedt.  Nem  tartja  magát  cselédnek.
Szereti gyermekeit és férjét. Innét jön lendülete és bátorsága,
hogy szolgáljon nekik.  Előfordul,  hogy fáradt,  sőt  nagyon
fáradt,  de  nem lázad.  Egy  szerény  körülmények  közt  élő
családra  gondoltam,  melyet  alkalmam  volt  közelről
megismerni. Ott az édesanya, feladata minden nehézsége és
fáradtsága ellenére, sugározta a békességet és a boldogságot. Világosan láttam tehát, hogy hamis
úton  jártam,  és  nem az  Evangélium szelleme  vezetett.  Ebből  eredt  minden  neheztelésem.  Azt
hittem, hogy elhagytam a világot, mert foglalkozást változtattam. Lelkületet viszont nem. De most
számomra minden tökéletesen megváltozott. Nem vártam tovább, hogy jobban elmélyüljek ebben a
felismerésben amely nekem most adatott,  hanem azonnal futottam, hogy testvéreim szolgálatára
álljak. Azóta ez a felismerés, ez a fény egyre növekszik bennem, és a béke is. Most olyan szabadnak
és könnyűnek érzem magam, mint a kalitkából kiszabadult madár. 

- Hálát adhatsz a Úrnak – mondta neki Ferenc. - Amit most átéltél, az valóban tapasztalat.
Most tudod, hogy mi az: kisebb testvér, Evangélium szerint való szegény. Az olyan ember, aki
szabadon lemondott mindenfajta hatalom és uralkodás gyakorlásáról mások fölött, de akit mégsem
rabszolgai lelkület vezet, hanem a legnemesebb lélek: az Úr Lelke. Ez az út nehéz. Kevesen találják
meg. Kegyelem ez, nagy kegyelem, melyet az Úr adott neked.

Látod, a hatalom és uralkodásvágy nemcsak a világ urait vezeti, hanem a szolgákat is, akik nem
fogadják el  szabadon szolgai állapotukat.  Ez az állapot aztán nyomasztó iga lesz,  mely alatt  az
ember összeroskad és kínjában verejtékezik. Ez nem az Úr útja. 

Nem az az Evangélium szerint való szegény, aki rászorítja magát arra,  hogy azt tegye,  amit az
utolsó, a rabszolga, hanem aki az Úr lelkével és szellemével teszi. Ez mindent megváltoztat. Ahol az
Úr szelleme van,  ott  a szív nem keserű.  Ott nincs helye neheztelésnek. Amikor még a világban
voltam, a legutolsó dolognak tartottam a leprások ápolását. De az Úr megkönyörült rajtam. Ő maga
vezetett közéjük, és én irgalmasságot gyakoroltam velük. Mikor visszajöttem tőlük, az, ami egykor
keserűnek tűnt, édességgé változott számomra, lelkem és testem gyönyörűségére. 
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Az Úr szelleme nem a keserűség szelleme, hanem az édességé és a vidámságé.

-  Ez  a  tapasztalat,  melyet  átéltem  –  mondta  Rufin  –  megtanított  arra,  milyen  könnyű
önmagunkról hamis képet alkotnunk, illúzióban élnünk. És szemérmetlenül az Úr sugallataiként
fogjuk fel azt, ami nem egyéb, mint természetünk ösztönzése.

- Igen, könnyű illúzióban ringatni magunkat. Ezért olyan gyakori dolog ez. Mégis van egy
biztos jel, amellyel leleplezhetjük.

- Mi az? - kérdezte Rufin.

- A lélek nyugtalansága – felelte Ferenc. - Amikor a víz mozog, nyilvánvalóvá lesz, hogy
nem tiszta. Így van ez az emberrel is. Akit felkavar a nyugtalanság, láthatja, hogy cselekedeteinek
forrása nem tiszta. Ezt az embert egészen más vezeti, nem az Úr lelke. Mikor az embernek mindene
megvan, amit óhajt, nem tudhatja, hogy valóban az Úr lelke vezeti-e. Oly könnyű bűneit az erények
magaslatára  emelni,  és  nemes  önérdek  nélküli  célok  ürügyén  magát  keresni.  És  mindezt  a
legtisztább  lelkiismerettel.  De  jön  az  alkalom,  mikor  az  önmagának  hazudó  ember
ellentmondásokba és ellenkezésbe ütközik. Ekkor lehull az álarc. Megzavarodik és indulatba jön. A
„lelki” ember mögül, mely csak kölcsönvett maszk volt, előbújik a „testi” ember, az élő, eleven
személy, és  tíz  körömmel védi  magát.  Ez a  zavar  és  ez  az agresszivitás  kinyilvánítja,  hogy az
embert nem az Úr Lelkének mélységei vezették.

A remeteség harangja megkondult.  A zsolozsma ideje  elérkezett.  Ferenc és Rufin felálltak és a
kápolna felé vették lépteiket. Nyugodtan mentek, mint szabad emberek.

Ferenc hirtelen megtorpant. Rufint is megállította karjánál fogva.

- Figyelj csak, testvér, kell, hogy mondjak még neked valamit.

Elhallgatott egy pár percre, tekintetét a földre szögezte. Majd Rufin arcába nézve ezt mondotta neki
nyomatékosan:

- Az Úr segítségével legyőzted az uralomvágyra és önbecsülésre irányuló akaratodat. De
nemcsak egyszer, hanem tízszer, hússzor, százszor is le kell győznöd.

- Félelmet keltesz bennem, atyám – mondta Rufin.

- Nem érzem magamat elég erősnek ahhoz, hogy elviseljek még egy ilyen küzdelmet.

- Nem küszködve fogsz győzni, hanem Istent imádva – felelte szelíden Ferenc. - Az ember,
aki imádja Istent,  elismeri,  hogy egyedül csak ő a mindenható.  Elismeri és elfogadja.  Igazából,
egész szívéből. Örvendezik amiatt, hogy Isten – Isten. És hogy ő létezik, ez számára elég. És ez
szabaddá tesz. Érted?

- Igen, atyám, értem – felelte Rufin. Miközben beszélgettek, rátértek a kápolna felé vezető
útra. Pár lépésre voltak már csak a kápolnától. 

- Ha mi valóban tudnánk imádni Istent, igazából semmi sem nyugtalanítana minket. A nagy
folyók nyugalmával haladnánk át a világon.

            (F. Eloi Leclerc ofm:  Egy szegény ember bölcsessége c. könyvből részlet)
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VESD BELE MAGAD

Názáretben  a  család  volt  minden:  szülőhely,  az  élet  iskolája,  a  munka  biztonsága.  A
családon kívül nem oltalmazta semmi az egyént, védtelen volt. (…) Ezért a család elhagyása furcsa
és kockázatos elhatározásnak számított. Egy pillanatban azonban Jézus éppen ezt tette. Családja,
még tágabb családja is  túl  kicsinek tűnt  számára.  Olyan „családot” keresett,  amely elég nagy
mindazok számára, akik követni akarják Isten akaratát.

Minden bizonnyal ez volt az oka botrányos
döntésének,  hogy  nem  nősül  meg.  Ezen  nyilván
megütköztek szomszédjai.  Azt  a  látszatot  keltette,
hogy durván elhanyagolja vallásos kötelességét ősei
iránt,  mert  nem  gondoskodik  családja
fenntartásáról. A későbbi rabbik azt mondták: „Hét
dolgot ítélnek el a mennyekben, ezek közül az első
egy férfi asszony nélkül.” Jézushoz közel álltak az
asszonyok, becsülte barátságukat és méltóságukat,
azonban  olyan  szeretet  élt  benne,  amely
meghaladott minden korlátot.

Ebbe a végtelen szeretetbe vagyunk belékeresztelve, és így szüleink akkor szeretnek minket
legjobban, ha elfogadják, hogy Krisztuséi vagyunk, és elengednek minket. Az a szentháromságos
szeretet, amelyet Jézus megkeresztelkedésekor látunk, paradoxon. Az Atya hangja hallatszik, „Te
vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem” (Mk 1,11). Az Atya különlegesen szereti a Fiút, ő a
különlegesen szeretett, a kiválasztott. Galamb formájában leszáll rá azonban a Lélek, az Atya és a
Fiú túlcsorduló szeretete, aki számunkra is helyet ad. A szentháromságos szeretet kinyitja a csak
befelé, kölcsönösen egymás felé forduló odaadást, hogy mindannyiunk számára legyen hely. Szent
János evangéliumában a  Fiú mielőtt a halálba indul, az Atyához intézett utolsó szavaival megígéri
ezt  a  nyitottságot.  Azért  imádkozik,  hogy a „szeretet,  amellyel  szeretsz,  bennük legyen,  s  én is
bennük legyek” (Jn 17,36).

Isten szeretete mindig egyéni és egyetemes egyszerre. Erre törekszik a mi szeretetünk is.
Különösen szeretem a feleségemet,  a  férjemet,  ezt  a  személyt,  ezt  a gyereket,  ezt  a barátomat.
Nagyon  kedvelem  értékes  egyediségüket.  A szeretet  ezt  mondatja  velünk.  „Csodálatos,  hogy
létezel.” (…)  „A létezésedben gyönyörködünk”. Szeretjük a szeretett személy nyakának ívét, karján
a pici pihéket, éles elméjét, nevetését, arcán a védtelen kifejezést, amikor alszik. Az Atya ily módon
szereti Fiát, és benne mindnyájunkat a saját egyediségünkben szereti.

De  ahhoz,  hogy  szeretetünk  szentháromságos legyen,  ki  kell  bontakoznia,  tágasra  kell
nyílnia,  lakhatóvá  kell  válnia  mindenki  számára.  A szülők  elmélyült,  kölcsönös  szeretetében  a
gyermek számára is kell helynek lennie. Amikor egy házaspárnak gyermeke születik, akkor ez az
Atyától és a Fiútól  kiáradó Szentlélek életében való részesedés. Ez nagyon fájdalmas is  lehet,
különösen, ha az apa riadtan veszi észre, hogy már nem ő áll felesége figyelmének központjában.
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Az otthon biztonságát meg kell nyitni az idegenek, az árvák és az özvegyek előtt.

A kiáradó szeretetnek nyilvánvaló jelei az ápolónők, az orvosok, a tanárok, a papok és a
szerzetesek.  Gondoljunk  Teréz  anyára,  aki  szeretettel  befogadta  a  haldoklókat,  akiket  kalkuttai
otthonába  hoztak.  Szeretettel  fogadták  be  őket,  mielőtt  egyediségük  megnyilatkozhatott  volna,
pusztán azért, mert hitük révén Krisztust látták bennük. Nagylelkű szeretet ez, talán kevés szerep jut
benne az érzelemnek, szótlan elkötelezettség inkább, mint az orvosé, aki túlórázik betegei kedvéért,
a nővéré, amikor kimosdat valakit a hányásból, a szociális munkásé, aki olyan valakit látogat, aki
látni  sem  akarja  őt.  Önzetlen  szeretet  ez,  amit  még  azelőtt  adnak,  mielőtt  szeretetreméltónak
látnának valakit. Nem érzelgős szeretet, szótlanul teszi, ami szükséges. (…)

Minden  keresztény  szeretet  Isten  felfoghatatlan  szeretetének  titka  felé  törekszik,  amely
egyszerre egyedi és egyetemes. Így két ember bensőséges szeretetében egymás iránt, vagy a szülők
szeretetében gyermekük iránt benne van a gyönyörködés a másikban, és a fájdalmas lemondás is
róla. Amikor megszületett a gyermek, útját az anyaméh meghittségében, melegségében kezdte, és a
szülőcsatornán  keresztül  veszélyes  világunkba  érkezett.  Az  anyának  engednie  kellett,  hogy
elkülönüljön tőle, hogy az apához és a családhoz is tartozzék. A gyönyörű spanyol kifejezés szerint
odaadta a világosságnak, dar a luz. Most már fény sugárzik az arcán, először vált láthatóvá: egy arc,
amely csodálkozva tud visszanézni ránk, és megtanul mosolyogni.

A  szülőknek  sokszor  kell  így  elengedniük  gyermekeiket.  Minden  alkalommal  szülési
fájdalmakat élnek át.  Nyolcéves koromban internátusba kerültem. Emlékszem a rémületre, hogy
kiemeltek a saját családom melegségéből, és otthagytak egyedül egy nagy csapat idegen és ijesztő
fiú között.  Csak évek múlva vettem észre, hogy édesanyámnak minden alkalommal meg kellett
állnia az iskolai kocsifelhajtó végén, hogy előbb kisírja magát. (…) A szülőknek később még több
elszakadást kell majd elviselniük a munka vagy az egyetemi tanulmányok érdekében. Egyszer talán
majd el kell engedniük gyermeküket, hogy még náluk is bensőségesebben szeressen valakit.  Az
esküvőn az  apa  oltárhoz  vezeti  a  lányát.  „Ezért  a  férfi  elhagyja  apját  és  anyját  és  feleségéhez
ragaszkodik, s kettő egy test lesz” (Ter 2,24).

Az üdvösségtörténet olyan szeretetről szól, amely ajtókat nyit ki, elindít otthonról messzi
utakra, hogy eljuthassunk igazi hazánkba. (…)

Minden szülő számára aggodalommal teli pillanat, amikor rábízza gyermekét Istenre, különösen,
amikor a fiatalok eltávolodnak családjuktól és talán még hitüktől is. A szülők gyakran gyötrődve
töprengenek,  vajon  hol  hibáztak,  hogy  gyerekük  elutasította  őket  vagy  Istent,  és  olyan  életet
választott, amelyet képtelenek megérteni. Azonban hitünkről akkor teszünk leginkább tanúságot, ha
bízunk Istenben, akinek gondoskodása mindenkire kiterjed, és aki otthagyja a nyáj biztonságában
kilencvenkilenc juhát, hogy „keresse azt az elveszettet, amíg meg nem találja” (lk 15,4).Cecil Day
Lewis  azt  mondja,  hogy  ezek  „a  kis  perzselő  próbák  azok,  amelyek  kiégetik  képlékeny
agyagunkat”.

Lukács evangéliuma szerint Mária és József ajándékként olyan gyermeket kapnak, akit el
kell  tudniuk engedni születése pillanatától fogva, egy gyermeket,  aki zavarba ejti  őket,;  eltűnik,
amikor alig 12 éves, és a Templomban találják meg; aztán kétes hírű barátok közé keveredik; 
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majd végül szégyenteljes halált hal. Így a keresztény család paradox módon olyan, amely hagyja,
hogy  eltávozz,  és  ezért  olyan  kétértelműek  az  evangéliumok  a  családokkal  kapcsolatban.
Tanítvánnyá  lenni  pedig  gyakran  azt  jelenti,  hogy  elhagyjuk  anyánkat,  apánkat,  testvéreinket
Krisztus  kedvéért.  Amikor  Assisiben a  gazdag  aranyifjú  felismerte  hivatását,  így  szólt:  Eddig
Bernardone Pétert mondottam atyámnak, mivel azonban feltettem magamban, hogy ezentúl egyedül
Istennek  szolgálok,  ezennel  visszaadom  neki  a  pénzt,  ami  miatt  annyira  felindult  és  minden
ruhadarabomat, melyet az ő pénzén szereztem és ezentúl így akarok imádkozni: „Mi Atyánk, aki a
mennyekben vagy”, és többé nem így „Atyám, Bernardone Péter”. 

A keresztény szeretet keresi a bensőségességet, azonban meghagyja az emberek szabadságát.
Úgy szeretjük az embereket, hogy közelebb kerülünk hozzájuk, kapcsolatban vagyunk velük, és
ugyanakkor teret engedünk nekik, hagyjuk őket létezni. (…)

Éreznem kell, hogy azoknak, akiket szeretek, az adott pillanatban mire van szükségük, ami
lehet,  hogy nem az,  amit  én  akarok.  Lehet,  hogy bensőségességre  vágyódom,  amikor  a  másik
tágasságot kíván. Lehet, hogy én pihenni akarok és nyugalmat, amikor a másik beszélgetésre és
ölelésre  vágyik.  A szeretet  önmegtartóztatása és  fegyelme abban áll,  hogy éberen  figyelek,  mit
kíván a másik. Az ember szeretné megölelni rosszkedvű tizenéves gyerekét, de lehet, hogy éppen
rosszkor!  Ebben a korban természetesen az  intimitás  gyakran terhes,  és  ugyanakkor a  tágasság
ijesztő, és a szülő így alig tud helyesen cselekedni.

Ami bennünk feszült kettősség, az Istenben egység. Szeretetünknek ez a dinamikus ritmusa,
a  közeledés  és  a  távolodás,  csak  halvány  mása  Isten  szeretetének,  Isten  szava  mindenhez
bensőségesen szól. (...) Még ha nem tudjuk is elképzelni, hogy közel vagyunk Istenhez, úgy kell
Istenre gondolnunk, hogy Ő közel van hozzánk. (…)

Tiszteli méltóságunkat, ami szabad emberként megillet, ezért Isten most csak jelzésekkel és egy-egy
pillanatra  mutatja  meg  magát.  Reb  Barukh,  egy  hasszid  rabbi  ezt  mondja:  „Képzeljünk  el  két
gyereket, akik bújócskát játszanak. Az egyik elbújik, és a másik nem keresi. Isten elrejtőzik, és mi
nem keressük. Gondold el, mennyire elkeseríti ez”.

Még  radikálisabban,  Isten  arra  teremtett  minket,  hogy  önmagunk  legyünk.   Isten  tökéletesen
transzcendens,  ezért  lehet  elképzelhetetlenül  közel  úgy,  hogy  megadja  azt  az  ajándékot,  hogy
önmagunk lehessünk. A teológusok gyakran elkövetik azt a hibát, hogy azt szeretnék, Isten legyen
egy meglehetősen érzelmes személy, aki  bánkódik szenvedésünk láttán,  és  aki  valójában éppen
olyan,  mint  mi.  Azonban  Isten  teljes  transzcendenciája  az  alapja  az  elképzelhetetlen
bensőségességének. Ha Isten tolakodóbb lenne összezúzna minket. 

Még  akkor  is,  amikor  Isten  emberként,  emberi  arccal  jött  közénk,  akkor  is  különleges
tapintat volt a jelenlétében. Isten nem dobpergéssel, trombitaszó közepette érkezett, hanem gyermek
képében, akit csak a pásztorok vettek észre. Amikor közel jött az emberekhez, ez gyakran csak azért
történt, hogy kérdezzen valamit. Isten nem szeret tolakodni, végtelenül tiszteletben tart minket. 

(Timothy Radcliffe: Vesd bele magad! c. könyvéből részletek)
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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)

         III.A Regula mint apostoli munkánk iránytűje

   A világi hívek apostolkodása igen nagy hangsúllyal jelenik meg az Egyház modern tanításában. A 
Katekizmus a következőképpen igazít útba:

„Különleges  módon  őrájuk  vár  tehát  az,  hogy  az  evilági  dolgokat,  amelyekben  benne  élnek,
mindenestől úgy világítsák meg és úgy rendezzék, hogy e dolgok mindig Krisztus szerint menjenek
végbe s fejlődjenek és váljanak a Teremtő és Megváltó dicsőségére.

A keresztény laikusok kezdeményezése különösen szükséges akkor, amikor fel kell fedezni, ki kell
találni  az  eszközöket,  hogy  átitassák  a  szociális,  politikai,  gazdasági  realitásokat  a  keresztény
tanítás  és  élet  kívánalmaival.  ...  Mivel,  mint  minden  hívő,  felhatalmazást  kaptak  Istentől  az
apostolkodásra a keresztség és a bérmálás erejében, a világi hívőknek kötelességük és joguk, hogy
egyénileg vagy csoportokban és egyesületekben dolgozzanak azon, hogy az üdvösség isteni üzenetét
megismerjék és befogadják az egész világon; ez a kötelesség még sürgetőbb abban az esetben, ha
vannak  emberek,  akik  csak  általuk  hallhatnak  az  Evangéliumról  és  ismerhetik  meg Krisztust.”
(KEK 898-900)

Vizsgáljuk  meg,  hogyan  vezet  minket  Regulánk  abban,  hogy  hatékonyan  részt  vegyünk  Isten
országának építésében a mai, modern világban.

Az 1978 előtti régi regulában még  „Alig történt utalás az apostoli életben való részvételre...  A
regula nem tágította ki az apostoli élet hatókörét családjuk és testvéri közösségük határain túlra. …
Belső  jámborság,  személyes  odaadás,  áhítat  és  a  világi  létüktől  független,  attól  sokszor  el  is
idegenedett  lelki  élet  volt  jellemző  rájuk.  …  Noha  akadt  egy-két  kivétel,  a  harmadik  rendiek
többsége a társadalmon kívül maradt, és távol tartotta magát a világtól.” (Várnai J.: Kézikönyv a
Ferences Világi Rend életéhez 53., 72.)

Az 1978-as Regula viszont - a II. Vatikáni Zsinat szellemében - új korszakot, áttörést hozott az
apostoli célkitűzések terén. Természetesen továbbra is legalapvetőbb feladatunk, hogy hűségesen
teljesítsük állapotbeli kötelességeinket és a családot tekintsük annak a helynek, ahol világi ferences
hivatásunkat elsősorban megéljük. Ám ezek teljesítésével nem húzódhatunk vissza a társadalomtól
valamiféle  csigaházba,  mert  további  sürgető  apostoli  feladataink  is  vannak:  „Életükkel  és
szavukkal Krisztust hirdetve úgy járjanak az emberek között, mint küldetésének tanúi és eszközei.
… Hivatásuk arra szólítja őket, hogy minden jóakaratú emberrel együttműködve egy még inkább
testvéri és evangéliumi világot építsenek, hogy eljöjjön Isten országa.” (Reg. 6, 14)

Regulánk  öt  nagy  területet  jelöl  meg  apostoli  tevékenységünk  fő  színtereként:  család,  munka,
igazságosság, környezetvédelem, béke. (Várnai, 81)

Ma kivétel  nélkül mindegyik területen rendkívüli  problémák, egyensúlytalanságok mutatkoznak,
mind Magyarországon, mind az Európai Unióban.
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 Olyan  horderejű  problémák  ezek,  amelyeknek  bármelyike  önmagában  is  képes  káoszba  és
tragédiába  sodorni  a  társadalmat,  amely  máris  igen  komoly  válságjeleket  mutat.  Ugyanakkor  a
keresztény  értékrend  mindegyikre  képes  lenne  megfelelő  megoldást  adni!  A kérdés  az,  hogy
képesek vagyunk-e megfelelő mértékben hatni a társadalomra.

- A keresztény családmodelltől való eltéréssel vészesen lecsökkent az Európában születő gyermekek
száma.  Kialakult  a  fenyegető  „nyugdíjbomba”,  és  a  munkaerő  pótlására  más  vallású  tömegek
sokmilliós nagyságrendű beáramlása történt / történik Európába. El fog tűnni a keresztény gyökerű
európai kultúra, vagy sikerül időben visszatérni a helyes útra?

-  A munka  spirituális  értékének  elfeledésével  a  kényszerből  lett  munkanélküliek  mellett  egyre
növekszik azok száma, akik dolgozni már nem akarnak, csak pénzt, vagy legalább ingyen „kenyeret
és cirkuszt”. Meddig tudják, meddig hajlandók a dolgozók eltartani a dologtalanokat? Meg tudjuk-e
előzni  az  ebből  eredő  konfliktusokat?  Fel  tudjuk-e  mutatni  korunknak,  hogy  a  munka  nem
elkerülendő rossz, hanem égi érdemszerzési lehetőség, amit úgy kell látnunk  „mint ajándékot és
eszközt,  amely  által  részt  vehetnek  a  teremtésben,  a  megváltásban  és  az  emberi  közösség
szolgálatában”? (Reg. 16)

-  A  környezetpusztítás  problémái  nem  ismernek  határokat.  A  globális  felmelegedés  hatásai
beláthatatlanok,  drámaian  növekszik  az  ökológiai  menekültek  száma.  És  vajon milyen romboló
hatása lesz annak, hogy a táplálékláncból egyre több faj tűnik el? Az Egyház rendalapítónkat, Assisi
Szent  Ferencet  tiszteli  a  természet-és  környezetvédők  védőszentjeként,  hiszen  élete  különleges
módon mutatja meg a teremtett világhoz fűződő mély kapcsolatunkat. Mi, ferencesek tehát nagyon
is felelősek vagyunk a természettel való méltó bánásmód előmozdításában.

-”A béke az igazságosság műve, valamint a kiengesztelődés és a testvéri  szeretet  gyümölcse.”
(Konst.  23) Ha a társadalom igazságtalan,  ha a pénz- és hatalomvágy, részvétlenség, elnyomás,
kizsákmányolás, harag, lustaság és bűnözés uralkodik, akkor nem születhet valódi és tartós béke.
„A világi ferencesek hivatásához tartozik, hogy Assisi Szent Ferenc személyéből és üzenetéből
táplálkozva hozzájáruljanak egy olyan civilizáció kialakulásához, amelyben az emberi személy
méltósága, a kölcsönös felelősség és szeretet élő valósággá válnak.” (Konst. 18)

Nem  ringathatjuk  tehát  magunkat  abba  az  illúzióba,  hogy  állapotbeli,  családi  és  plébániai
feladataink elvégzése után kényelmesen hátradőlhetünk. Az Egyház a zsinati dokumentumokban és
a  Katekizmusban  éppúgy,  mint  a  Regulában  a  szemünk  elé  tárta,  hogy  milyen  hatalmas  a
felelősségünk és milyen sokrétűek a feladataink. Törekednünk kell arra, hogy minden lehetséges
területen felépítsük apostoli műveinket.

Ebben a munkában a legkisebb cselekedetünk is fontos és üdvös, hiszen Isten országát építi minden
ima, minden jó szó és cselekedet, minden mosoly, beteglátogatás, karitatív adomány. Szent Ferenc
is így élt!
Ugyanakkor  azt  is  felül  kell  vizsgálnunk,  hogy  mi  az,  amivel  még  többet  tehetnénk.  Át  kell
gondolnunk, hogy egyéni erőfeszítéseinken túl mi az,  amit közösségként hatékonyabban is meg
tudnánk  valósítani.  Ne  feledjük,  hogy  Konstitúcióink  17-27.  pontjai  igen  sok  területen  adnak
konkrét, értékes útmutatást a tényleges tennivalókban.

A felelősség és a tét igen nagy, s az idő sürget. Nyissuk fel szemeinket, és lássuk meg, mit tehetnénk
még. Sürgessenek minket Rendalapítónk igaz alázatból fakadó szavai:  „Testvérek, kezdjünk már
szolgálni a mi Urunknak és Istenünknek, mert eddig édeskevés, jóformán semmi haladást nem
tettünk.”

Váradi Szabolcs OFS
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MÚLT  ÉS  JÖVŐ

Mi időben élünk. Megkülönböztetjük azt, ami volt, ami van és ami lesz.
Istennél ez nem így van. Nála nincs idő, sem múlt, sem jövő. Isten örök
jelenben  él.  Ő  lehetségessé  tette,  hogy  katolikus  életünk  központi
cselekményében a szentmisében, jelenvalóvá váljék a múlt és a jövő. Ez
emberileg lehetetlen, de Jézus mégis megtette.

Az  emberiség  történetének  legnagyobb  eseménye  a  megváltás.  Ez
nem  régmúlt  esemény,  hanem  örök  jelen  a  szentmisében.  Ami
nagycsütörtök estéjétől húsvét hajnaláig történt, az minden szentmisében

jelenvalóvá válik. A kenyér és a bor átváltoztatása az utolsó vacsorát jeleníti meg. A test és vér
különválása  viszont  a  halált.  Végül  a  test  és  vér  egyesítése  a  feltámadást.  És  ez  minden
szentmisében megtörténik. Bár figyelnénk rá!

Ebbe a  nagyszerű áldozatba kapcsolódhatunk bele,  ha ott  vagyunk, ha imádkozunk,  énekelünk.
Tehát megmutatjuk, hogy aktív részesei akarunk lenni az áldozatnak, amelyhez hozzátehetjük saját
kis áldozatainkat.

De  a  szentmisében  a  jövő  is  jelenné  lesz.  Krisztus  feltámadása  a  mi  világ  végi
feltámadásunk  előképe.  Tehát  Krisztus  második  eljövetelére  is  gondolunk  minden  szentmisén.
Amikor a pap a szentostya egy kis darabját beleejti a szent vérbe, azok újra eggyé válnak. Ez utal
Jézus feltámadására és a mi majdani feltámadásunkra.

Az  emberi  történelem  múltjának  és  jövőjének  csúcsa  hétről-hétre,  napról-napra  jelenné
válik.  Ez  önmagában  is  csoda,  az  isteni  szeretet  csodája.  Ezért  nem  lehetünk  közömbösek  a
szentmisével szemben. Ezért nem hanyagolhatjuk el mindenféle kitalált indok és mentség alapján.
Pio atya, a XX. század nagy szentje mondta: „Számomra megdöbbentő, hogyan mulasztják el oly
sokan, komoly indok nélkül a NAPI szentmisét”. - Pio atya talán nem is tudta, hogy a katolikusnak
kereszteltek 85-90 %-a elmulasztja nem a napi, hanem a vasárnapi szentmisét.  (…)

A  LEGYNAGYSZERŰBB HÚSVÉTI VACSORA

(…) Úr Jézus megtartotta a zsidó húsvéti vacsora ősi formáit, de a lényeget Ő tette hozzá.

Kezébe vette a kenyeret, ahogy a családfőnek azt tennie kellett, hálát adott, szétosztotta – és
valami egészen különlegeset, újat mondott: „Ez az én testem”.  Fogta a kelyhet a borral, abból is
adott  mindenkinek:  „Ez  az  én  vérem  kelyhe”.  Majd  hozzátette:  „Ezt  cselekedjétek  az  én
emlékezetemre”.  Ezekkel  a  szavakkal  Jézus  megalapította  az  Oltáriszentséget,  elrendelte  a
szentmisét, pappá tette apostolait. Egyetlen napon, egyetlen vacsora alatt.

Mivel Jézus tudta,  hogy ez az utolsó vacsora,  amelyet földi életében apostolaival elkölt,
szavainak végrendelet-jellege van, ajándékai búcsú-ajándékok. Attól félek, mi ezt nem vesszük elég
komolyan. Ha komolyan vennénk, nagycsütörtök este minden katolikus templomnak annyira tele
kellene lennie, hogy még állóhely se maradjon...És mindenkinek áldoznia kellene. Mindenkinek el
kellene  határoznia,  hogy  saját  hibájából  egyetlen  vasárnapi  szentmisét  sem  fog  mulasztani.  A
szentáldozás pedig még inkább elmarad.
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 Sok hívő büszkén emlegeti, hogy ő minden húsvétra „megáldozik”. Nyilván enni is csak évente
egyszer, húsvétkor szokott....(...)

MIKOR?

(…) Az utolsó vacsorán Jézus saját testét és vérét adta nekünk eledelül a kenyér és a bor színe alatt.
Ennél többet és nagyobbat nem adhatott. Ő maga a legnagyszerűbb ajándék.

Érdemes arra is odafigyelni, hogy mikor adta Jézus ezt az ajándékot. Amikor Júdás, egy a
tizenkettő közül, harminc ezüstpénzért eladta Őt a főtanácsnak. Amikor Péter, a főapostol, akinek
Jézus adta a szikla nevet, egy szolgálólány szavára háromszor megtagadta. Amikor a főtanácsban
már  végleg  elhatározták,  hogy még a  húsvét  ünnepe előtt  megölik.  Amikor  az  Olajfák  hegyén
magányosan kellett imádkoznia, mert hűséges tanítványai elaludtak, tőle pár méterre.

Ilyen  körülmények  között  mi  bizonyosan  nem  ajándékra,  hanem  jogos  büntetésre
gondoltunk volna. Emberileg feltétlenül nekünk lett volna igazunk. Jézus azonban nemcsak ember,
hanem Istenember.  Ezért  tudta  Ő  megajándékozni  azokat,  akik  erre  nem voltak  méltók.  Jézus
azonban más, mint mi vagyunk. Ő szeret, a végsőkig szeret, minden emberi gyarlóságunk ellenére
szeret. Ezt köszönjük meg neki (...)

(Péteri Pál: Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük c. könyvéből részlet)

Muraközy Gyula:                             AZ     ERŐ

- Ugye, édesapám, amikor a sziklát

véres zivatarban villámok hasítják,

viharok rárontnak, habok ráomolnak,

s magas szikla volt ma, s kőszirt marad holnap;

ha a századok nem tudták porrá tenni,

sziklánál erősebb nincsen is tán semmi?

- Nem, fiam. Ott nem lelsz sem érzést, sem eszmét,

csak makacs a szikla. Ez erő nem ez még.

- Akkor, édesapám, az a hősi ember,

aki egymaga vív gyilkoló sereggel,

s küzd, ha hősi teste csupa vér, merő seb,

ugye, a világon az a legerősebb?

- Nem, fiam. Nézd a föld valamennyi hősét,

mind csak bátor ember. Ez nem az erő még.
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- Hát a zsarnok, apám, ki népeket tör le,

s előtte mindenki csak térdeplő törpe, 

és amerre halad, hervadás a lábnyom,

ő a legerősebb ezen a világon?

- Fiam. Bár ha a föld mind neki teremne,

a zsarnok hatalmas, nincs erő benne.

- Édesapám! Akkor nincs is erős ember?

- Kedves kicsi fiam! Egy bús, őszi reggel

- Kicsiny gyermek voltál, sápadt, apró, gyenge -

az édesanyádat temettük el csendben.

Szép, sápadt arcával fekete szemével

betegágyad mellett lelte minden éjjel.

Kétes hajnalórán lázas álmod leste,

fáradt volt szegénynek, gyönge, kicsi teste.

Téged sötét árnyak hallgatózva vártak,

ám ő elébe állt a rideg halálnak.

Virrasztva, ápolva, ringatva becézett,

s halovány arcodra visszatért az élet.

Őszi napsugárnál már te ránevettél,

betegséget, könnyet, fájdalmat feledtél.

S őszes sötét felhő könnyét hogy kisírta,

szegény édesanyád leroskadt a sírba.

Nem volt erős szikla, 

nem is termett harcra.

Hervadó virág volt szelíd, sápadt arca.

Magahunyó napfény,

kettétörött nádszál,

s mégsem volt nagyobb hős az édesanyádnál.

Tudod már fiam, hogy az erős ki lehet?

-Tudom, édesapám, aki nagyon szeret.  
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A   DICSŐÍTÉSBEN   REJLŐ   ERŐ

Egy  házaspár  egyszer  prédikálni  hallott  engem  arról,  hogy
mindenért  adjunk  hálát  és  dicsérjük  Istent.  Felháborodva  mentek  haza,
ugyanis már hónapok óta nagy bánatot hordoztak lányuk állapota miatt,
akit azzal a diagnózissal utaltak ideggyógyintézetbe, hogy gyógyíthatatlan
őrült.  Az  imacsoportokat,  ahányat  csak  ismertek  mind  megkérték,  hogy
imádkozzanak  lányukért.  Ők  is  azt  tették.  És  nap  mint  nap  tusakodtak  Istennel  lányuk
gyógyulásáért. De nem változott az állapota.

Arra a felhívásra, hogy magasztalják Istent ezért a helyzetért, az első visszhang a zavar volt.
Boldogtalanná tette őket, hogy ezért hálát adjanak.

- „ Ez istenkáromlás volna” - mondta a feleség - „megköszönni Istennek valamit, ami nyilvánvalóan
gonosz és ördögi dolog. Ha mi ezért áldanánk Őt, az azt jelentené, hogy Őt vádoljuk, mert mintha
szándékosan,  megfontoltan  bajt  okozott  volna  a  lányunknak.  Ez  sehogyan  sem  illik  bele
elképzelésünkbe a szerető Istenről.”

- „Ez valóban nem látszik jónak „ -értett vele egyet a férj –,  „de mi van akkor, ha mégis ez az
igazság?”

Az asszony segélykérően nézett a férjére: - „Hát...nem tudom...” -mondta.

- „Semmit sem veszítünk, ha megtesszük” - mondta a férj. - „Miért ne próbálnánk meg?

Egymás mellé térdeltek.

- „Drága Uram!” -kezdte a férj. - „  Tudjuk, hogy Te szeretsz bennünket és a lányunkat is jobban
szereted, mint ahogyan mi őt valaha is szeretni tudnánk. Bízni akarunk abban, hogy Te munkálkodsz
az ő életében és azt teszed most vele, amit az ő érdekében legjobbnak látsz. Ezért most hálát adunk
Neked az ő betegségéért, köszönjük Neked, hogy most ott van a kórházban és áldunk Téged azért,
hogy az orvosok nem tudnak rajta segíteni. Hadd dicsőítsünk Téged és magasztaljunk a Te nagy
bölcsességedért és irántunk való szeretetedért.”

Miközben  egyre  nagyobb  sóvárgással  imádkoztak  ezen  a  napon  a  továbbiakban  teljes
meggyőződésre jutottak afelől, hogy Isten valóban a legjobbat cselekedte.

A következő reggel felhívta őket az elmeorvos. - „  Uram, az Ön leányának állapotában jelentős
változás történt. Azt ajánlom, jöjjenek el, látogassák meg.!”

Két héten belül kiengedték a kórházból.

Egy évvel később egy összejövetel után egy fiatalember jött hozzám és bemutatkozott, mint
annak  az  idegbeteg  lánynak  a  bátyja.  Elmondta,  hogy  húga  férjhez  ment,  babát  vár  és  a
legboldogabb asszony a világon.

Merlin Carothers könyvéből részlet (Marana Tha sorozat)

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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