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   L u m e n    F i d e i

1.   A hit  világossága:  így nevezi az Egyház
hagyománya  azt  a  nagy  ajándékot,  amelyet
Jézus  hozott  el,  aki  János  evangéliumában

így mutatkozott be:  „Én világosságul jöttem e világba, hogy
aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben” (Jn 12,46). Szent
Pál is így fejezi ki magát: „Isten ugyanis, aki azt mondta: „A
sötétségből  támadjon  világosság”,  a  mi  szívünket  is
megvilágosította”  (2Kor 4,6). A fényre vágyó pogány világban
bontakozott ki a Sol invictus kultusza, melyben a Nap-istenséget
napkeltekor  hívták  segítségül.  S  jóllehet  a  Nap  minden  nap
újjászületett,  jól  tudták,  hogy fényével  képtelen beragyogni  a
teljes emberi életet. A Nap ugyanis nem világítja meg a teljes
valóságot, sugarai nem juthatnak el a halál árnyékába, oda, ahol
az emberi szem bezárul a fénye elől. „Olyat soha nem lehetett
látni  –  mondja  Szent  Jusztinosz  vértanú  –,  hogy  a  Napba
vetett hitért valaki is kiállta volna a halált.”  A keresztények,
annak  tudatában,  hogy  a  hit  micsoda  horizontot  nyitott  meg
előttük, Krisztust nevezték az igazi Napnak, „akinek sugarai az
életet  adják”.  A testvérét,  Lázárt  sirató  Mártának azt  mondja
Jézus:  „Nemde  azt  mondtam:  ha  hiszel,  meglátod  Isten
dicsőségét?” (Jn 11,40). Aki hisz, lát; olyan világossággal lát,
amely  megvilágítja  az  út  teljes  hosszát,  mert  a  feltámadott
Krisztusból, a lenyugvást nem ismerő Hajnalcsillagból fakad.
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A hit és az istenkeresés
35.  A Jézusba vetett hit világossága mindazok útját is megvilágosítja, akik keresik
Istent,  és  felkínálja  a  kereszténység  sajátos  hozományát  a  különböző  vallások
képviselőivel folytatott dialógusban. A  Zsidóknak írt levél szól azoknak az igazaknak
a tanúságtételéről,  akik  már  az  Ábrahámmal kötött  szövetség  előtt  hittel  keresték
Istent. Hénochról azt mondja, hogy „kedves volt Isten előtt”  (Zsid 11,5), ami a hit
nélkül  lehetetlen,  mert  „aki  Istenhez  járul,  hinnie  kell,  hogy  ő  van,  és
megjutalmazza azt, aki őt keresi” (Zsid 11,6).  Így megérthetjük, hogy a vallásos
ember  útja  annak  megvallásán  át  vezet,  hogy  Isten  gondoskodik  róla,  és  nem
lehetetlen megtalálni őt. Mi más jutalmat adhatna Isten az őt keresőknek, ha nem azt,
hogy  hagyja  magát  megtalálni?  Még  előbb  ott  látjuk  Ábelt,  akinek  hitét  a  levél
szintén  dicséri,  amiért  Isten  szívesen  fogadta  a  nyája  elsőszülötteiből  felajánlott
áldozatát (vö. Zsid 11,4). A vallásos ember próbálja meglátni Isten jeleit a mindennapi
életben, az évszakok váltakozásában, a föld termékenységében és a világmindenség
mozgásában.

Isten  fényesség,  és  megtalálhatják,  akik  tiszta  szívvel  keresik  őt.  E
keresésnek a képviselői a mágusok, akiket a csillag elvezetett Betlehembe (vö. Mt
2,1-12).  Számukra  Isten  világossága  útként  mutatkozott,  mint  csillag,  amely
végigvezet a felfedezés teljes útján. A csillag Isten türelméről beszél, melyet szemünk
iránt  tanúsít,  mert  szemünknek hozzá kell  szoknia az ő ragyogásához.  A vallásos
ember úton van, s készen kell  lennie arra, hogy engedje magát vezetni,  hogy
kilépjen önmagából és megtalálja Istent, aki mindig más, mint amilyennek az
ember  képzeli. Istennek  e  figyelmessége  az  emberi  szem  iránt  bizonyítja,  hogy
amikor  az  ember  közeledik  őhozzá,  az  emberi  világosság  nem  tűnik  el  Isten
mérhetetlen fényességében, mint ahogy hajnalban eltűnnek a csillagok, hanem annál
fényesebb  lesz,  minél  közelebb  kerül  a  fényforráshoz,  mint  ahogy  a  tükör  is
visszatükrözi a ragyogást. A Jézusba, az egyedüli Üdvözítőbe vetett hit azt állítja,
hogy Isten teljes világossága összpontosul benne, annak „fényességes életében”,
akiben feltárul a történelem kezdete és vége. Nincs emberi élet, nincs Isten felé
vezető emberi  út,  amely ne tudná befogadni,  s  amelyet  ez  a  világosság ne tudna
megvilágosítani és megtisztítani. A keresztény ember minél inkább elmerül Krisztus
világosságának nyílt keresésében, annál inkább képes megérteni és követni minden
ember Istenhez vezető útját. 

Mivel a hit úgy jelenik meg, mint út, azoknak az életére is vonatkozik, akik
nem  hisznek  ugyan,  de  vágyódnak  a  hitre  és  szüntelenül  keresik  azt.  Amilyen
mértékben őszinte  szívvel  megnyílnak a  szeretet  előtt,  és  a  befogadott  világosság
mellett útra kelnek, annyiban – anélkül, hogy tudnák – már a hit felé vezető úton
élnek. Ezek az emberek próbálnak úgy cselekedni, mintha Isten létezne, néha azért, 
mert felismerik a maguk fontosságát a közélet megbízható irányának megtalálásában;
máskor azért, mert felfogva az élet nagyságát és szépségét, meglátják, hogy Isten 
jelenléte még nagyobbá és még szebbé teszi az életet. Lyoni Szent Iréneusz elmondja,
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hogy Ábrahám még mielőtt hallotta volna Isten hangját, már kereste őt „Szívének égő
vágyában”,  és  „bejárta  az  egész  világot,  kérdezősködve,  hogy  hol  lehet  Isten”,
mindaddig amíg „Isten megkönyörült rajta, aki magányosan, a csendben kereste
őt”. Aki útra kel, hogy tegye a jót,  az már közeledik Istenhez, és már évezi az ő
segítségét,  mert az isteni világosság természetéhez tartozik, hogy megvilágosítja a
szemünket, miközben mi úton vagyunk a szeretet teljessége felé. 

  (részlet „A Hit világossága” kezdetű enciklikájából)

A szerzetesség mibenléte 2.     
 Assisi Szent Ferenc tanúsága

A bevezető gondolatok után a szerzetesi életről az élő 
példák nyomán tudunk világosabb képet alkotni. Kísérjük  
figyelemmel Assisi Szent Ferenc útját, miként talált rá arra a
kincsre, amely egész életét betöltötte, s amellyel az Egyház 
küldetését még csodálatosabbá tette. Celanói Tamás 
életrajza Szent Ferencről éppen azt mutatja, hogy 
indulásában  semmiben  sem különbözött  kortársai,  vagy  a

mai emberek életétől. Hogyan vált mégis csodálandóvá, s lett termékeny, gazdag az
élete egyházunk történelmében?
Celanói írja: A spoletói völgy felső végében fekvő Assisi városában élt egy Ferenc
nevű ember, akit szülei, a világ hiú szokásának hódolva, kora fiatalságától kezdve
szertelenségre neveltek, és aki az ő nyomorúságos életük és erkölcseik láttán még
náluknál is hiúbbá és szertelenebbé fejlődött.
Mert a névleges keresztények körében kiirthatatlanul mély gyökeret vert ez a rossz
szokás; szinte törvénnyel szentesített előírásnak tekintik azt a veszedelmes elvet, hogy
fiaikat  születésüktől  kezdve  lehetőleg  minél  nagyobb  puhaságban  és
fegyelmezetlenségben  kell  nevelniük… Igaza  van  tehát  a  világi  költőnek:  „Mivel
szüleink rossz példájának árnyékában növünk fel, a bűnök minden neme bölcsőnktől
nyomon kísér bennünket.”
Talán ma sem merjük ilyen világosan megfogalmazni a valóságot, amelyben élünk,
de ismerős  ez a  magatartás.  Erre  mondjuk,  hogy ilyen világban ugyan hogyan is
indulhatnak  papi,  szerzetesi  életek,  sőt  elkötelezett  keresztény  családok?  –  De
Istennek minden lehetséges, az életünk megújulása is.
Ahhoz,  hogy  egyáltalán  kedvet  kapjunk Szent  Ferenc  példájának  követésére,  egy
alapvető kérdést szeretnék tisztázni: Hogyan változott meg Ferenc élete? 

Vajon egy életidegen, mindent megtagadó aszkétikus élethez kezdett, amely 
közelebb vitte Istenhez, s mindent megtagadva szolgálta az Urat; vagy továbbra is
szíve vágya vezette, amelyre viszont megtérésével sokkal becsületesebben válaszolt, 
s nem elégedett meg az önzés felszínes világával? 
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Tévedés  ne  essék,  nem  azt  állítom,  hogy  nem  élt  aszkétikus  életet,  hanem  azt
feltételezem, hogy nem az aszkézis volt az indíték az Isten felé fordulásban, hanem
fordítva. Annak  érdekében, hogy Istent egész szívvel szerethesse, vetett el mindent,
ami ennek akadálya volt, ami útjában állt. Íme, néhány példa:
Fényűző élete mellett nagylelkű adakozó készsége és igazságérzete vezette arra, hogy
drága pénzen szerzett díszes lovagi öltözékét átadja egy szegény, de igazi lovagnak.
Szégyellte magát, hogy ő érdemtelenül visel olyan öltözéket, melyhez jogot más, vére
hullásával szerzett.
Apja üzletéből elzavar egy koldust, aki Isten szerelmére kér tőle alamizsnát. Amikor
büszkeségéből  fölocsúdik,  a  koldus  után  rohan,  visszahívja,  s  mérhetetlen
bőkezűséggel teszi jóvá elutasítását, hiszen ez az ember Isten szerelmére kérte. Talán
ugyanez a viaskodás zajlik lelkében, amikor váratlanul összetalálkozik a leprással.
Először  menekülni  akar, majd  nagylelkűen átöleli  és  megcsókolja  a  szerencsétlen
embert, mint Krisztus képmását.
Földi atyja értetlensége új hivatása iránt, s mohósága a gazdagság fogságában arra
készteti, hogy a püspök előtt még ruháját is visszaadja apjának, s ezután az ég Urát
tekintse atyjának.
Már maga is koldus ruhában jár, amikor rablók támadnak rá, s kérdik tőle: Ki vagy? –
A  nagy  Király  hírnöke  vagyok!  –  hangzik  a  válasz,  benne  elegáns  öntudat  és
mélységes alázat.
Miért kezdi a romos templomokat újjáépíteni? – Mert hosszú imádságai közben a
megfeszített Isten Fiát hallja a keresztről szólni: Ferenc, építsd újjá egyházamat! – E
szavak  értelme  fokozatosan  világosodik  meg  előtte,  de  ő  azonnal  a  legteljesebb
odaadással lát munkához.
Korábbi életében minden bizonnyal fontos volt számára a leányok tetszése, barátaival
versengtek a szép hölgyek kegyeiért. Így megtérése kezdetén a többiek nem értik a
radikális  változást,  amit  tapasztalnak  nála.  Meg  is  kérdik:  „Csak  nem  akarsz
megházasodni,  Ferenc?”  Mire  ő  így  felelt:  „Előkelőbb  és  szebb  menyasszonyt
szemeltem  ki  magamnak,  mint  amilyet  bármelyikőtök  is  látott  valaha;  szebb  és
bölcsebb ő minden asszonynál.”  – Később így nevezi  választottját:  A Szegénység
Úrnő! Az elrejtett kincs pedig, amelyre rátalált, a mennyek országa. Ezután ez határoz
meg mindent.
Innen érthető az a gyermeki szeretet és tisztelet az Úr Édesanyja, a Boldogságos Szűz
iránt,  amelyet  egész  Rendjére  áthagyományoz,  s  amely  írásaiban,  imáiban
csodálatosan kifejeződik.
Így értjük meg, hogy Klára rajongását miért nem tartja meg magának, hanem egészen
az Úr felé irányítja életét, felé fordítja szeretetét. Ferenc radikális döntése Krisztus
mellett másokat is képessé tesz ilyen radikális döntésre, mások tekintetét is 
megtisztítja a látásra.
 Megígéri, hogy ő és testvérei mindig gondoskodnak a nővérek szükségleteiről, de
érzékenyen  vigyáz  arra,  hogy  ez  soha  ne  az  emberi  szimpátiára  és  vonzalomra
épüljön. 
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Tudatosítja testvéreiben is: a testvéreket és a szegény úrnőket ugyanaz a Lélek hozta
ki a világból, hogy egész szívvel Istennek szolgáljanak.
E radikális lépések milyen következménnyel járnak? – Az evangélium világossága
elvezeti őt a legnagyobb kincshez, amelyért – Jézus szavai szerint – mindenét eladja,
hogy  megvehesse  azt.  Minél  mélyebben  ismeri  meg  Jézus  szeretetét,  annál
lángolóbban vágyakozik arra, hogy ő is ebben a szeretetben és ebből a szeretetből
éljen. Példája magával sodorja régi barátait, s egyre népesebb közösség veszi körül. A
saját magával és társaival szemben megnyilvánuló szigor a kincs féltéséből fakad,
amely napról napra egyre elragadóbb szépséggel bontakozik lelkükben. Valóra válik
Jézus kívánsága: az emberek lássák jótetteiteket, s dicsőítsék mennyei Atyátokat!
Ferenc életének kisugárzása megújítja az Egyház életét. Békét visz a békétlenek közé,
hitet  és  buzgóságot  a  közömbösek  lelkébe,  méltóságot  ad  a  kicsinyeknek  és
megalázottaknak. A langyosság és közömbösség helyett  a  királyi  palotákban is az
erény és az istenszeretet lángoló tüze világít. Nyomába szentek sokasága sorakozik,
függetlenül társadalmi helyzetüktől, tanultságuktól vagy korábbi életüktől. Mi ennek
a  titka?  –  Ferenc  nem  megtagadja  az  életet,  hanem  visszaadja  Istentől  kapott
szépségét, tisztaságát, örömét. Példájával nagylelkűségre segíti az eddig langyosakat,
félénkeket, kishitűeket, amelynek gyümölcse az öröm, az igazi boldogság. Magával
ragadja  a  férfiakat  és  nőket,  akik  mindenüket  elhagyva  Krisztusnak  szentelik
magukat, de magával ragadja a világban élőket is, hogy az evangélium szellemében
intézzék dolgaikat, s szabaddá váljanak a fölösleges gondoktól. Csodálatos virágzás
indul  az  Egyházban,  mert  az  evangélium  ereje  szabadul  fel  az  Istenre  nyitott
szívekben.
Ennek az örömnek és szabadságnak csúcspontja Ferenc életének utolsó két évében
tárul fel. Nem az élet elutasítása, hanem annak igazi csodálata és hálás elfogadása
fogalmazódik  meg  a  Naphimnusz  költeményében.  Minden  azért  létezik,  hogy
visszatükrözze Teremtője szépségét, s hálát mondjon Neki. Ugyanakkor Ferenc oly
mélyen  szemléli  Megváltója  életét,  szeretetét  és  értünk  vállalt  szenvedését,  hogy
abban is hasonló akar lenni hozzá. Kérésére, hogy úgy szerethessen, miként Jézus
szeretett minket, s úgy szenvedhessen, miként Ő szenvedett értünk, ajándékként kapja
a stigmákat. Kezén, lábán, oldalán megjelennek Jézus szenvedésének sebei, melyeket
két éven át, haláláig visel, s lelkét eltölti az a szeretet, amely már itt a földön szeráfi
létet ad neki.
Adhatott-e volna nagyobb ajándékot Ferenc az életével,  minthogy szinte láthatóvá
tette  közöttünk  Krisztust,  s  szeretetével  megújította  a  világ  szellemétől
megporosodott  egyház  életét?  Új  frissesség,  öröm  és  lendület  töltötte  be  az
embereket,  amely  800  év  óta  hat  közöttünk.  Mindazok,  akik  hajlandók  kicsinyes
önzésükből  kilépni,  s  Ferenc  példájára  a  szegényekben  köztünk  élő  Krisztus  felé
fordulni, megtapasztalják ezt az örömet.
Íme, az egészen Istennek szentelt  élet termékenysége,  amely növeszt,  nevel,  hogy
visszanyerjük igazi emberi arcunkat, istengyermeki méltóságunkat.

      Papp Tihamér ofm
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Ferenc pápa imája a megszentelt élet évére 
2014. december 1. hétfő 13:20

November 29-én imavirrasztást tartottak a római Santa Maria Maggiore-bazilikában a 
megszentelt élet évének megnyitása alkalmából. A liturgia végén José Rodríguez Carballo 
érsek elmondta, hogy a Szentatya egy imával is megajándékozta a megszentelt személyeket, 
melyet a helyszínen elimádkoztak.

Ábrahám, Izsák és Jákob Istene!

Urunk, Jézus Krisztus Atyja és a mi Atyánk,
fogadd el imánkat, amellyel hozzád fordulunk.
Nézd kegyesen jóra való törekvésünket,
és segíts szenvedéllyel megélni hivatásunk ajándékát.

Atyánk, ingyenes szereteted tervével arra hívsz,
hogy keressük a te arcodat a Lélekben,
akár helyben lakunk, akár úton vagyunk.
Add, hogy magunkban hordozzuk emlékezetedet,
és élet forrásává legyen az számunkra
az egyedüllétben és a testvériségben,
s hogy szereteted visszfénye lehessünk
a ma élő emberek élettörténetében!

Krisztus, az élő Isten Fia,
te tisztán, szegényen és engedelmesen jártál
itt, a földön, a mi útjainkon,
és társunkká szegődtél a csendben és a hallgatásban.
A szeretet forrásaként őrizd meg bennünk
gyermeki hozzátartozásunkat az Atyához.
Segíts, hogy megéljük a találkozás evangéliumát:
hogy humanizáljuk a földet, építsük a testvériséget,
osztozzunk a megfáradtak, a keresést feladók fáradalmaiban
és a várakozók, a keresők, a remény magvait őrzők örömeiben.

Szentlélek, lángoló tűz,
világosítsd meg utunkat az egyházban és a világban.
Önts belénk bátorságot az evangélium hirdetésére,
és segíts, hogy örömünket leljük a mindennapi szolgálatban.
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Nyisd meg lelkünket a szépség szemlélésére.
Őrizd meg bennünk a teremtett világ hálás csodálatát,
és add, hogy felismerjük mindazt a csodát,
amelyet te viszel végbe minden élőlényben.

Mária, Isten Igéjének anyja,
virrassz megszentelt életünk felett,
hogy az öröm, melyet Isten szava ébresztett bennünk,
betöltse egész lényünket,
és felhívásod, hogy tegyünk meg mindent,
amit csak kér a Mester (vö. Jn 2,5),
az ő szavának tevékeny értelmezőiként találjon minket
Isten országának hirdetésében.

Ámen. (Fordította: Tőzsér Endre SP Magyar Kurír)

    HENRY BOULAD SJ:       

   MESSZESÉG, CSEND, MAGÁNY

A kis herceg így szólt:
„A sivatagban az a szép, hogy valahol rejtőzik benne 
egy kút”.
S vajon mi ez a kút? Ez a kút nem más, mint maga az 

ember,  az  ember  szíve  mélye.  Ám  ezt  a  bennünk  rejlő  kutat,  ezt  a
mélyből fakadó forrást nem fogjuk addig felfedezni, amíg nem vagyunk képesek arra,
hogy nekivágjunk a sivatagnak.

S  vajon mi  ez  a  sivatag?  Nem egyéb,  mint  a  magány. Márpedig  az  ember
zsigerből fél az egyedülléttől. S ezért van az, hogy igen gyakran elvéti a lehetőségét
annak, hogy rátaláljon a kútra, létezése mélyére, a lelkére. Kábulatban él:  folyton
szüksége van a beszédre, a társalgásra, az együttlétre, ettől a mindannyiunkban élő,
nyáj-ösztöntől  hajtott  egymás  nyakán  csüngésre.  A fizikai  közelség  érzete  (…)
különösen nagy szerepet játszik. A bennünket körülvevő zsibongás, a sok ember, az
arcok, a mosolygás. 
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Azért vagyunk együtt, hogy beszéljünk, beszéljünk és megint csak beszéljünk. Ha jól 
emlékszem, Saint-Exupéry mondta:

„Boldogok a barátok, akik eléggé szeretik egymást ahhoz, hogy tudjanak
közösen hallgatni.”

A magány  megjelenési  formái  közé  tartozik  a  csend.  Az  igazi  kommunió  egyik
lehetséges eszköze. A jezsuita Denis Vasse azt állítja „A vágy ideje” című könyvében,
hogy :

„ Nincs szeretet és nincs szerelem a magány fájdalmas tanulóideje nélkül”.
Az a szeretet és az a szerelem, amely örökkön örökké a másikra tapad, amely folyton
érezni akarja a másikat, nem fog túllépni azon a közelségen, amely szétválaszt, mikor
egyesít. Aki nem távolodik el a másiktól, hogy egy mélyebb síkon találkozzon vele,
az soha sem nem fogja megtudni, hogy milyen a magányban és a csendben beálló,
igazi mély kommunió.

Denis Vasse hozzáteszi: 
      „A szeretet olvasztótégelyét, (a szerelem 'gödrét') a magány vájja”.

Az  egyedüllétben  megújul  a  szeretet,  megtalálja  a  gyökereit,  forrását.
Megfiatalodik.  Enélkül  igen  hamar  megszokottá,  rutinná  válik.  S  miközben
minduntalan  érezni  akarja  a  másikat  és  folyton  tudakozódik:  „Szeretsz-e  engem?
Igazán? Mondd, ismételd, hogy valóban szeretsz!” - felületes fecsegéssé hígul.

Vajon elfogadjuk-e a csendet a mi életünkben? A magányt, amely helyet
teremt  a  létnek?  Lám,  micsoda  megdöbbenést  váltott  ki  az  imént  az  ötnapos
lelkigyakorlat  idejére  bejelentett  beszédtilalom?  „Köszönjük  szépen!  Hát  észnél
vagyunk?  Csak  nem  képzeli,  hogy  mi  most  öt  teljes  napon  át  meg  se  fogunk
mukkanni!?”

Szerencsére vannak itt jelen néhányan, akik már megpróbálták, és megtudták,
mi  az,  hogy  hallgatni,  miközben  a  bensőnkben,  a  lelkünk  mélyén  kivájódik,
valamilyen térség. Lassanként létrejön, megszületik benne valami egészen mély, ami
eddig a folytonos nyüzsgésben, zűrben és zaklatott futkosásban nem volt észrevehető.
Hasonlóan egy pohár piszkos vízhez.  Amíg ide-oda forgatjuk a poharat,  opálosan
szürke lé kavarog benne. De tegyük le és hagyjuk leülepedni. Eltelik tíz perc vagy
negyed óra,  és  egyszer csak ott  van előttünk egy átlátszó pohár. Megjelenik,  ami
eddig nem volt látható. Sokan panaszkodnak, hogy Istent az ő életükben eddig nem
lehetett se látni, se hallani. De vajon miért nem? Mert ők hozzá vannak szokva, hogy
minden gombnyomásra megy. Egy ujjmozdulattal beindul, s ugyanezzel az elvárással
állnak az Isten elé: „gyerünk, mondjad, van rá öt percem, vagy talán csak három”. Az
Isten erre meg azt válaszolja, hogy: „Álljon meg a menet, hagyd abba a színjátszást,
az ugrabugrálást, higgadj le, maradj egyedül, térj magadba!”.

Amit Jézus megtapasztalt a pusztában, azt nekünk is át kell élnünk ahhoz,
hogy felzárkózzunk a lelkünkhöz és megismerjük önmagunkat. 
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Mihelyt felfedeztük önmagunk lelkét, felfedezzük a másikét is. És ha nem fedezzük
fel a másik ember lelkét, akkor az azért van, mert a magunkét sem ismerjük. Az én
lelkem mélye és a felebarátom lelke mélye között ugyanis nincs semmi különbség. A
mélyben  találkozunk,  a  mélyben  egyek  vagyunk.  De  ha  nem  érjük  el  a  lelkünk
mélyét, nem tudjuk elérni egymást sem és örökké a felszínen maradunk.

S hogy megint Saint- Exupéryt idézzem, így szól a róka a kis herceghez:
  „Hallgass, a beszéd a félreértés forrása”

Beszélünk  és  mivel  beszélünk,  félreértjük  egymást.  Lehet,  hogy  amikor
hallgatunk, jobban értjük egymást. A csend szerepének ez a magunk életében való
megtapasztalása  elvisz  bennünket  a  világ  szívébe,  önmagunk  szívébe,  a  mások
szívébe – Isten szívébe. Átélni a csendet, átélni a magányt, annyi mint belezuhanni
egy kút mélyébe, (lásd népmeséinket...a ford.) felfedezni a forrást. Szert tenni egy új
látásmódra, ami által nekünk a dolgok a maguk mélységében, titkában és igazságában
mutatkoznak meg.

E pillanatban nincs többé szükség a beszédre, a vitára – mert látunk. A puszta
élménye: a meglátás.  A jelenlét  és távollét  dialektikája.  Amikor messze vagyok –
vagyok igazán közel. Eltávolodva tőle megtalálom a másikat – egy más szinten. Ám,
ha nincs bátorságunk időnként elszakadni  egymástól  és önmagunktól,  nem fogjuk
látni se egymást, se önmagunkat. S nem fogjuk látni a saját életünket sem, ha soha
nem mertünk hátralépni és távolságot tartani tőle.

Akárcsak az olvasásnál, időközben ott is el kell távolodjunk a szövegtől. Mert a
távolság  az,  ami  felfedi  egy szöveg  jelentését,  egy  élet  értelmét  vagy egy másik
ember  jelentőségét,  s  mi  sokszor  éppen  ezt  a  távolságot  nem  merjük  betartani.
Túlságosan  ragaszkodunk  önmagunkhoz  és  ugyanakkor  nagyon  is  tapadunk  a
másikhoz. Félünk.

Mert  a  csend,  a  távolság,  a  magány  –  nem  kicsiség.  Megvalósítása
erőfeszítésbe kerül. Kilépni egy szobából, ahol mindenki társalog, kimenni a balkonra
vagy kinyitni az ablakot és nézni a csillagokat az égen, vagy a járókelőket az utcán és
hagyni a többieket beszélni vagy televíziózni. Visszavonulni!

Kedves Barátaim! Ennek a nagyböjtnek a kezdetén próbáljunk belépni önmagunk
csöndjébe,  ahová  Krisztus  Urunk  hív  meg  bennünket.  Ebbe  a  magányba,  amely
nélkül semmi sem fog bennünk megvalósulni. Próbáljunk meg negyven napon át –
valamikor este vagy reggel – megteremteni magunkban ezt a kis pusztaságot. Vagy
megpróbálni elmenekülni egy-egy napra ebbe a kis sivatagba, és meg fogjuk látni,
hogy problémáink  a kommunió, a kommunikáció és a személyes élet terén szinte
varázsütésre megoldódnak – önmaguktól. Különös átalakulás megy végbe a lelkünk
mélyén, melynek során világossá válnak előttünk a dolgok. Felfedezzük önmagunk
misztériumát, a másikét és az Istenét.   Amen.

                     „Fényforrás a lelkünk mélyén” c. Omega füzetek 11.)
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CESARE  VAIANI:         

AZ  ÚR  LELKE  ÉS  MŰKÖDÉSE

 Az Úr  Lelkével  kapcsolatos  szövegek között  kiemelkedő  a
Megerősített regula vonatkozó része. Sokak szerint az egész regulának ez a szíve-
közepe:

„A tudományokban  járatlanok  ne  törjék  magukat  tudományok  után,  hanem
ügyeljenek,  hogy  mindenek  fölött  vágyakozniuk  kell  az  Úr  Lelkének  és  szent
működésének birtoklására, hozzá mindig tiszta szívvel imádkozni, alázatosságot, az
üldözésben és betegségben béketűrést tanúsítani, és szeretni azokat, akiket üldöznek,
dorgálnak és vádolnak bennünket, mert az Úr mondja: „Szeressétek ellenségeiteket,
és  imádkozzatok  üldözőitekért  és  rágalmazóitokért.  Boldogok,  akik  üldözést
szenvednek  az  igazságért,  mert  övék  a  mennyek  országa.  Aki  pedig  mindvégig
állhatatos marad, az üdvözül.”

Az  Úr  Lelkének  jelenlétéhez  tehát  hozzátartozik  az  ő  szent  működése. Ez
lényegében  a  Lélek  hatása  alatt  történő  cselekvést  jelenti.  Ez  azért  fontos,  mert
Ferenc számára nagyon világos volt, hogy csak Isten az, aki jót tehet bennünk, mert
„minden jó az övé és ő az egyedül jó”.

Azért is nagy figyelmet fordít a Lélek működésére, mert ez különbözteti meg
Isten igaz szolgáját a hiútól:

„De jaj annak a szerzetesnek, aki a jókat, amiket az Úr jelentett ki neki, nem
zárja szívébe, és nem tettekkel, hanem inkább jutalomra áhítozó beszédekkel kívánja
azokat tudtára adni az embereknek. Az ilyen szerzetes elveszi jutalmát, és hallgatói
csekély haszonnal távoznak tőle”: 

A fecsegők  és  a  tettre  készek  szembeállításával  Ferenc  felfedi  a  fecsegésben  az
önmagára és társaira leselkedő veszélyt, amely láthatóan aggodalommal tölti el:

„Mert  a  test  szelleme  (lelke)  jobban  töri  magát  a  csengő  szavak  után,  a
cselekvéssel ellenben keveset gondol.”

A szent cselekvés tehát fontos megkülönböztető jele a valódi lelki életnek; azaz az
evangélium szavaival élve: „gyümölcseiről ismeritek meg őket”.

A  szent  cselekvést  tehát  a  Lélek  indítja  el  az  emberben,  lényegében  a
Krisztussal  való  mély  kapcsolat  külső  jele.  A tanácsok,  melyeket  Ferenc  ad  a
Regulában  (állandó ima, alázat, türelem, ellenségszeretet), annak eredményei, hogy
valaki  Krisztushoz  hasonlóvá  válik;  bizonyos  értelemben  magának  Krisztusnak  a
viselkedése jelenik meg az ő Lelkével eltöltött emberben.

           („Assisi Szent Ferenc útja”c. könyvéből 4. fej.)
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Palánkaí Gausz Tibor SJ:

NAGYKORÚSÁG ÉS APOSTOLKODÁS

A Szentlélek belső fénye mellett helyezte a II. 
vatikáni  Zsinat  újra  kellő  megvilágításba  a  világi

keresztények szerepét az Egyházban, a nagykorúságra jutott keresztények részvételét
az Egyház apostoli hivatásában.

A világi keresztények apostoli küldetését egyrészt az Egyház szükségleteiből,
másrészt a keresztény ember hivatása nézőpontjából mutatta meg a Zsinat. Igen, a
keresztény embernek okvetlenül rendelkeznie kell bizonyos kisugárzó erővel. Hatnia
kell, ha igazi hite van. A Zsinat találóan utal az Apostolok Cselekedeteire, az Egyház
történetének kezdeteire. Itt mint egy ősenergia jelentkezik az apostoli erő és tűz, mely
lényegében ma is eltölti az Egyházat és bármikor felszítható. 

Korunk is elemi erővel követeli. Itt utalhatunk az emberiség gyors számbeli
gyarapodására, a hírközlő eszközök nagymérvű befolyására, a különféle világnézeti
felfogások elterjedésének szabad lehetőségére.

Ha békét, szeretetet, irgalmat, hitet, reményt, keresztény emberséget és kultúrát
akarunk adni korunknak – amint  az  hivatásunk – akkor  minden egyes keresztény
apostoli erejére szükség van. A nagykorú keresztények öntudata apostoli erőkkel
gazdag. Minden igazán krisztusi  ember alkotó,  kiáradó energiával akar részt
venni korunk alakításában. Építsünk erre az öntudatra, ébresszük fel az alvókban
is! A zsinati határozat a világiak apostolkodásáról igen alkalmas arra, hogy ebben
segítsen.  Mindez  szép,  másrészt  meg  kell  állapítanunk,  hogy  a  milliárdnyi
keresztényből félelmetesen kevés még az igazán apostoli lelkületű férfi és nő, sőt pap
is.  Az  energiák  még  inkább  alvók.  Kevés  a  bátorság,  lendület,  találékonyság,
korszerűség, összefogás. Közismert, hogy a papi hivatások száma is csökken.

Ahol  azonban  a  papok  igazi  távlatokat  nyitnak  és  a  kor  problémáihoz
korszerűen nyúlnak, ott gyors és meglepő arányú érdeklődés fordul feléjük. Nézzük
csak korunk utolsó pápáit. Az egész világ köztisztelete veszi körül őket. Miért? Talán
mert papságukat becsülik? Bizony csak ezért: nem! Hanem mert korszerű papok.

Papságuk a kor igényeinek felel meg, szinte a tömegek vágyainak megtestesítői
papi jellemükkel, gondolkozásukkal, cselekvésükkel. 

Ezért program a nevük minden paptestvérük számára is.

A mi hivatásunk azonos az övékkel: meg kell szentelnünk környezetünket,
egész  korunkat. A kor  igényei  most  találkoznak  az  Egyház  nagy  feladataival,
melyeket maga Krisztus tűzött elénk.
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Nem is  választhatjuk  szét  a  társadalom problémáját  az  Egyházétól.  Kovász
vagyunk,  helyünk az  emberek  tömegében van! Nem igazán  keresztény  az,  aki
mindenkinek idegen, aki idegennek érzi magát mindenütt.

Legyenek  templomaink  nagyvonalú,  nagytávlatú  emberek  kiformálásának
eszközei. 
Olyan embereké,  akik vonzani  tudnak,  kiknek családjából  élet,  derű,  gyerekzsivaj
árad,  akik  munkahelyükön  kiegyensúlyozottságot,  megbízhatóságot  jelentenek,
környezetükben  szociális  értéket  képviselnek,  akik  körül  igazi  egyéniségek
nevelődnek. Az Egyházközségek valósítsanak meg egy kis „világegységet”, melyben
mindenki  becsüli,  segíti  a  másikat,  melyben  összeépülnek  a  különböző  értékek.
Gyöngeségünk ellenére is lehetünk egyetlen Titokzatos Test, melyben felismerhető a
Titokzatos Krisztus. Igen, ez vagyunk, de ugyanakkor mindig újra és mindig jobban
azzá kell lennünk.

Kezdjük egészen kicsiben, „csak” néhány fogékonyabbal, de tárjuk eléjük az
igazságot.  Lassan meglesz a mi tizenkettőnk is.  Ők aztán maguk is  elindulhatnak
saját apostoli útjukra, meghívni az új tizenkettőt. Így érkezik el hozzánk a láthatatlan
Isten országa. 

     ( „Újszerű emberiség” c. könyvéből részlet)

SZENT  FERENC  ELKEDVETLENEDIK 
NÉHÁNY  TESTVÉR 

ROSSZ PÉLDÁJA LÁTTÁN,  DE  ISTEN 
MEGVIGASZTALJA

Egyszer, mikor észrevette és hallotta, hogy a Rendben 
 némelyik testvér rossz példát ad, meg hogy a testvérek nem állnak
hivatásuk  csúcsán,  szíve  mélyét  fájdalom  járta  át,  s  egy  
alkalommal imádságában ezt mondta az Úrnak: „Uram, rád bízom
a családot, amit nekem adtál.” De az Úr így szólt hozzá: „Mondd 
meg nekem, miért szomorkodsz annyira, mikor valamelyik testvér 
kilép a Rendből, és mikor a testvérek nem azon az úton járnak,

amit neked mutattam? Aztán mondd meg azt is, ki alapította a testvérek Rendjét? Ki
téríti  meg  az  embert,  hogy  bűnbánatot  tartson  benne?  Ki  ad  erőt  ahhoz,  hogy
állhatatosan megmaradjon benne? Hát nem én?” Majd lelkében ezt hallotta: „Nem
mint  tudóst  és  ékes  szavú embert  választottalak  ki,  és  rendeltelek családom fölé,
hanem mint egyszerűt, hogy megtudd, mind te, mind mások, hogy én fogok éberen
őrködni nyájam felett. 
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Jelül  adtalak nekik,  hogy a  tetteket,  miket  benned végbeviszek,  benned lássák és
valósítsák meg. Akik az én utamon járnak, azoké vagyok, és még teljesebben övék
leszek,  akik pedig nem akarnak az én  utamon járni,  azoktól  még azt  is  elveszik,
amiről azt hiszik, hogy az övék. Ezt azért mondom neked, hogy ne szomorkodj olyan
nagyon,  hanem  tedd,  amit  teszel,  végezd,  amit  végzel,  mert  örök  szeretetben
alapítottam a testvérek Rendjét.  Tudd meg annyira  szeretem, hogy ha valamelyik
testvér  visszatér  hányadékához,  és  a  Renden  kívül  hal  meg,  más  valakit  küldök
helyette,  hogy övé  legyen a  koronája.  S  ha  még nem született  volna  meg,  akkor
gondoskodom  arról,  hogy  megszülessék.  Hogy  pedig  megtudd,  hogy  a  testvérek
életmódját és Szerzetét saját elhatározásomból szeretem, ha megesik, hogy az egész
Rendben nem marad csak három testvér, én akkor sem fogom elhagyni soha. „

(Assisi Szent Ferenc: Perugiai Legendája LXXXVI. fej.)

Ferenc pápa:

A gyermekeknek joguk van egy apához 
és egy anyához

Ferenc  pápa  mindenekelőtt  a  megbeszélés  témájára  utalt:  a
komplementaritás értékes kifejezés, amelynek sokféle értelme van.    (pl. amikor két
alapszín  létrehoz  egy  harmadikat,  amit   komplementer  színnek  nevezünk.  szerk.
megjegyzése)

Vannak olyan helyzetek, amelyekben az egyik elem kiegészíti a másikat, vagy
pótolja  annak  hiányosságait.  A komplementaritás  azonban  ennél  sokkal  több.  A
keresztények a szó jelentését Szent Pál Korinthusiakhoz írt  első levelében találják
meg, amelyben az apostol azt hangsúlyozza, hogy a Szentlélek mindenkinek mást és
mást adományozott azért, hogy amint az emberi test különböző részei jól kiegészítik
egymást az egész szervezet javát szolgálva, úgy az adományok is hozzájárulhassanak
mindenki  javához  (vö.  1Kor  12).  Amikor  a  komplementaritásról  elmélkedünk,
tulajdonképpen azokról a dinamikus összhangokról elmélkedünk, amelyek az egész
teremtett világ középpontjában vannak. 

Ez  a  kulcsszó:  harmónia. A  teremtő  Isten  azért  hozta  létre  a
komplementaritásokat, hogy a Szentlélek, aki az összhang szerzője, megvalósítsa ezt
a harmóniát. 

A  férfi  és  a  nő  komplementaritása  a  házasság  és  a  család  alapja –
hangsúlyozta  a  pápa.  A család  az első iskola,  ahol  megtanuljuk értékelni  saját  és
mások ajándékait, ahol elkezdjük megtanulni a közös élet művészetét. 
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Legtöbbünk  számára  a  család  az  a  legfőbb  hely,  ahol  „beszívjuk”  magunkba  az
értékeket  és  az  ideálokat,  ahol  elkezdjük  erényeink  és  szeretetünk  gyakorlati
megvalósítását.

Ugyanakkor tudjuk, hogy a családok a feszültség helyei is: önzés és önátadás,
értelem és szenvedély között, az azonnal beteljesítést váró vágyak és a hosszú távú
célkitűzések között.

A családok azonban megadják annak a lehetőségét is, hogy kezeljük ezeket a
feszültségeket, és ez fontos – mondta a pápa.

Amikor  a  férfi  és  a  nő  komplementaritásáról  beszélünk  ebben  az
összefüggésben, ne tévesszük össze ezt a kifejezést azzal a leegyszerűsítő felfogással,
hogy a  két  nem minden szerepe  és  kapcsolata  egyetlen és  statikus  modellbe  van
bezárva. A komplementaritásnak számos formája van, mivel minden férfi és minden
nő  személyes  hozzájárulásával  gazdagítja  a  házasságot,  a  gyermekek  nevelését.
Személyes  sokszínűsége,  személyes  karizmája  révén  a  komplementaritás  nagy
kinccsé válik. Nem csak jót, hanem szépet is jelent – állapította meg Ferenc pápa. 

Korunkban  a  házasság  és  a  család  válságban  van.  Az  ideiglenes kultúráját
éljük,  amelyben  egyre  többen  mondanak  le  a  házasságról  mint  társadalmi
elkötelezettségről.

A  szokásoknak  és  az  erkölcsöknek  ez  a  forradalma  gyakran  lobogtatta  a
szabadság zászlaját, idézőjelbe téve – tette hozzá a Szentatya. - Valójában spirituális
és  anyagi  pusztítást  végzett  megszámlálhatatlanul  sok  ember  számára,  különös
tekintettel  a  legsebezhetőbbekre.  Egyre  világosabbá  válik,  hogy  a  házasság
kultúrájának  hanyatlása  kapcsolódik  a  szegénység  növekedéséhez  és  számos  más
szociális  problémához,  amelyek  aránytalanul  nagy  mértékben  sújtják  a  nőket,  a
gyermekeket és az időseket. Ebben a válságban ők szenvednek a legtöbbet.

A  család  válságának  következménye  a  humánökológia  válsága,  mivel  a
társadalmi  környezetek,  csakúgy,  mint  a  természeti  környezetek,  védelemre
szorulnak.  Bár  az  emberiség  ma  már  megértette,  hogy  szükséges  szembenézni
mindazzal,  ami  fenyegetést  jelent  természeti  környezeteink  számára,  túlságosan
lassúak vagyunk – nyomatékosította a pápa. - Kultúránkban, katolikus kultúránkban
túlságosan lassan ismerjük fel, hogy veszély fenyegeti szociális környezeteinket is.
Tehát  feltétlen  szükség  van  arra,  hogy  új  humánökológiát  mozdítsunk  elő  és
fejlesszünk ki. 

Védelmezni  kell  azokat  az  alapvető  pilléreket,  amelyek  egy  nemzet
tartóoszlopai,  vagyis  nem anyagi jellegű javai.  A család továbbra is  az  együttélés
alapja  és  a  társadalom széthullása  elleni  biztosíték.  A gyermekeknek joguk van
ahhoz, hogy családban növekedjenek, egy apával és egy anyával, akik képesek
arra, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak fejlődésüknek, érzelmi érésüknek
– mondta a pápa, majd így folytatta: „Ezért az  Evangelii gaudium kezdetű apostoli
buzdításomban  így  fogalmaztam:  „a  házasság  társadalomnak  nyújtott  szolgálata
felülmúlja az érzelmesség és a párra tartozó szükségletek szintjét.”
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Ezekben a napokban, miközben a férfi és a nő komplementaritásáról tartanak 
megbeszélést, világítsanak rá a házasságra vonatkozó másik igazságra is: a végleges
elkötelezettség  a  szolidaritásra,  a  hűségre,  a  termékeny  szeretetre  az  emberi  szív
legmélyebb  kívánságainak  felel  meg.  Gondoljunk  a  fiatalokra,  akik  a  jövőt
képviselik: fontos,  hogy ne hagyják befolyásolni magukat az ideiglenes kártékony
mentalitástól, legyenek forradalmárok; bátran keressék az igazi és tartós szeretetet,
vagyis haladjanak szemben az árral. 

Ne essünk bele a csapdába, és ne hagyjuk, hogy ideológiai fogalmak szerint
minősítsenek bennünket. A család antropológiai tényező, tehát szociális, kulturális
tényező. Nem  minősíthetjük  ideológiai  természetű  fogalmakkal,  amelyek  csak  a
történelem  egy  adott  pillanatában  állnak  fenn,  később  érvényüket  veszítik.  Nem
beszélhetünk ma konzervatív vagy haladó családról: a család – család. Ne hagyjuk,
hogy  ilyen  vagy  olyan  ideológiai  természetű  fogalmak  szerint  minősítsenek
bennünket.  A család  önmagában  véve  erős.  Bárcsak  ez  a  konferencia  ösztönzést
jelentene mindazok számára, akik arra törekszenek, hogy támogassák és megerősítsék
a férfi és a nő egységét a házasságban, ami egyedüli, természetes, alapvető jó és szép
az egyének, a családok, a közösségek és a társadalmak számára. 

Ebben az összefüggésben szeretném megerősíteni a hírt, hogy ha Isten is úgy
akarja,  2015  szeptemberében  Philadelphiába  megyek,  a  Családok  VIII.
Világtalálkozójára – mondta Ferenc pápa, megköszönve a hívek imáit, amelyekkel
egyházi szolgálatát kísérik.  

       Forrás: Vatikáni Rádió

(elhangzott 2014. nov. 17.én egy nemzetközi konferencián)

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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	November 29-én imavirrasztást tartottak a római Santa Maria Maggiore-bazilikában a megszentelt élet évének megnyitása alkalmából. A liturgia végén José Rodríguez Carballo érsek elmondta, hogy a Szentatya egy imával is megajándékozta a megszentelt személyeket, melyet a helyszínen elimádkoztak.

