Mottó:

„Újuljatok meg lélekben és érzületben, s öltsétek magatokra
az új embert!”
(Ef 4,23-24/

Celanói Tamás:

Szűzanyánk iránti áhítatáról;
hogyan bízta oltalmára Rendjét
198 Jézus anyját mondhatatlan szeretettel fonta
körül, mivelhogy testvérünkké szülte a fölséges Urat.
Külön dicséretet költött tiszteletére, buzgón könyörgött hozzá, és olyan forró
szeretettel adózott neki, amilyet és amennyit emberi nyelv ki sem tud fejezni.
A legörvendetesebb azonban az, hogy Rendje védőasszonyává rendelte a
Szent Szüzet; az ő védőszárnyai alá helyezte, hogy ő gondoskodjék
eltartásáról és megvédéséről egészen az idők végéig.
Ó szegények szószólója! Teljesítsd bennünk védői tisztedet egészen
az Atyától kitűzött idő végéig!

Az angyalok iránti tiszteletéről;
mit tett Szent Mihály iránti szeretetéből
197 Az angyalok iránt, akik együtt harcolnak velünk, s akik állandó
kísérőink a halál árnyékában, igen nagy tisztelettel viseltetett. Azt
mondta róluk, hogy mindenütt társainkként kell őket tisztelnünk, és
őrzőinkként segítségül hívnunk. Azt is hangoztatta, hogy sohasem
szabad megbotránkoztatnunk őket, és jelenlétükben nem szabad
semmi olyasmit elkövetnünk, amit embertársaink előtt
szégyellnénk megtenni. Mivel a kóruson az angyalok színe előtt
csendül fel a zsoltárének, megkívánta, hogy lehetőleg mindenki legyen
jelen a kóruson, és ott zengedezzen.
Gyakran mondta azt is, hogy Szent Mihályt, akinek a lelkek
Istenhez kalauzolása a tisztje, különösen nagy tisztelettel kell
öveznünk.
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Tiszteletére a Nagyboldogasszony napja, és az ő ünnepe közé eső negyven napot buzgó
áhítattal böjtölte végig.
Többször mondta: „Ilyen nagy fejedelem tiszteletére mindenki köteles dicsérettel vagy
valami különleges ajándékkal kedveskedni Istennek.”

Hogyan látta egy testvér a
szent atya lelkét elköltözése közben
(Szent Ferenc atyánk tranzitusa)
217a
Egyik testvére és tanítványa, egy különben nagyon ismert nevű ember, látta, hogyan
emelkedett a szentséges atya lelke a nagy vizek fölött egyenesen az égbe. Úgy tűnt neki, mint
egy csillag, mely nagyságban a holddal, fényben pedig a nappal vetekedett, és egy fehér felhőn
utazott.
Nagy népsokaság verődött össze, mely szüntelenül dicsérte és magasztalta az Úr nevét.
Assisi egész népe csapatostul vonult fel, sőt odaözönlött az egész vidék, hogy tulajdon szemével
lássa Isten nagy műveit, melyeket szolgájában megmutatott az Úr. A fiak keservesen sírtak ilyen
kiváló atya elvesztésén, és szívük fájdalmának könnyekben és mély sóhajokban adtak kifejezést.
Fájdalmukat azonban mérsékelte és gyászukat öröménekre fordította a csoda újszerűsége.
Mert ott látták maguk előtt a szentséges atyának Krisztus sebhelyeivel ékesített testét; keze
fején és lábán nem is annyira a szegek okozta lyukakat, mint inkább magukat a húsból képződött és
a húsba belenőtt szegeket látták, melyek a vas sötétbarna színét mutatták, úgyszintén vérrel aláfutott
jobb oldalát. Teste, mely előbb a természettől sötétbarna volt, most fehérségtől ragyogott, és
mintegy elővételezte a boldog feltámadás jutalmát. Tagjai nem merevedtek meg, mint a halottaknál
szokás, hanem hajlékonyak és lágyak maradtak, mint a gyermekkorban.
(Celanói Tamás: részlet Szent Ferenc II. életrajzából 304.o.)

Szent Bonaventura:
Jézus, Király, menny hercege
45.
Isten örök országának dicsőségét és nemességét az uralkodó magasztossága szerint kell
értékelnünk, ugyanis nem a királyságtól ered a király, hanem a királytól az ország. Ez a király pedig
olyan, akinek ruhájára és csípője köré ez van írva: Királyok Királya és Uralkodók Ura, akinek
hatalma örök, mely nem szűnik meg. Országát nem ronthatja le senki sem, s minden törzs, nép és
nyelv neki szolgál mindörökké. Ő valóban a béke Királya, akinek orcáját kívánja látni az egész
földkerekség.
Ó, milyen dicső ennek a fölséges Királynak a birodalma! Vele uralkodnak az igazak,
törvénye igazság, béke, szeretet, élet, örökkévalóság. Az uralkodók sokasága meg nem osztja, ha
sokan részesülnek belőle, nem kisebbedik, ha népesebb is, nem okoz benne zavart, egyenetlenség
nem borítja fel rendjét, hely nem korlátozza, mozgás nem változtatja, idő nem határolja!
(Szent Bonaventura: Misztikus műveiből 105. o.)
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Yves de Montcheuil S. J.
ISTEN ORSZÁGÁNAK
MISZTÉRIUMA
Az Evangéliumban az Ország mindenekelőtt valami nagyon
egyszerű valóságként jelenik meg. Teljesen az idők végén valósul
meg, de már most megkezdődik és kibontakozik egészen az időn
túli beteljesedéséig. Urunk az Ország közeli eljövetelét hirdeti, sőt
közvetlen elérkezését: „egészen közel van” (Mk 1,15), „itt van” (Mt
4,17), „köztetek (bennetek) van, - de másrészt ez az eljövetel folytatódik: az Ország csak
fokozatosan valósul meg. Tehát még eljövendő (Mt 26,29). Mindig óhajtanunk kell eljövetelét,
könyörögnünk kell érte: „Jöjjön el a te Országod!”
Az üdvökonómia törvénye szerint meg kell különböztetnünk az Ország három állapotát:
1. Az Ószövetség során előre hirdették és előkészítették, de ha az előrejelzés határozott volt is,
előkészítése csak jelképes. Nem vehetjük ma a bibliai adatokat úgy, ahogy vannak, anélkül, hogy
ne számolnánk azzal a mély, valóságos átalakulással, amelyet Krisztus műve és tanítása vitt véghez.
Az Ószövetségben még csak szubjektív előkészületről volt szó, amelynek egész értéke az volt,
hogy az egyént képessé tette az üdvösség befogadására.
2. Az Újszövetségben Jézus Krisztussal elérkezett Isten uralma. Jézus Krisztus jelenléte közöttünk
az üdvösség valóságának jelenléte. Origenész mondja, hogy Jézus nem hasonlítható Keresztelő
Jánoshoz, aki csak előre hirdette Isten Országát, hanem ő maga az Ország – autobasileia (ősi
görög szó jelentése: királyság). De, jóllehet benne már jelen van, az Ország valósága még
lefátyolozott: csak hitben birtokoljuk, a hitben csatlakozunk hozzá.
3. Az égben valóságát nyíltan birtokoljuk. Ez megmagyarázza az egyházatyák beszédmódját az
„előkép” és a rejtett valóság viszonyairól. Jóllehet a második állapottól a harmadikig még van
fejlődés, miként az elsőtől a másodikig, a két esetben nem ugyanolyan fejlődésről van szó. A már a
földön megvalósult Újszövetségtől a teljes égi megvalósulásig nem olyan természetű az átmenet,
mint az Ószövetségtől az Újhoz. Az Újszövetség úgy teljesíti be az Ószövetséget, hogy
túlszárnyalja azt, de maga nem lesz sohasem túlhaladott. Ez a végleges szövetség: novissimum;
novum et aeternum (a legutolsó; az új és örök). Jézus Krisztusban mindent megkaptunk.
Másképp kifejezve: előbb az előkép, azután a rejtett valóság, végül a leleplezett valóság. Az
Újszövetségben a Földön tehát már ugyanaz az üdvösség-valóság van jelen Jézus Krisztusban,
míg ezt a végső valóságot az Ószövetség csak előképben jelezte. Az Evangéliumtól kezdve jelen
van Isten emberek feletti uralma: de ez a valóság még csak megkezdett és rejtett még azok
szemében is, akik számára valóságosan létezik.
(…)
Semmi sincs – állítja Jézus – a gazdagság, a testi épség, az emberi javak rendjében,
bármilyen nemesek legyenek is, amiket érték szempontjából össze lehet hasonlítani az Isten
országával. Nemcsak azt kell mondanunk: „Az Ország magasabb-rendű mindennél”, hanem
„Nincsen semmi hozzá mérhető”. Más rendből való.
(…) a példabeszédek bevezetnek bennünket abba az igazságba, hogy a keresztény életet teljesen az
Ország eszméjének kell uralnia, annyira, hogy ennek az életnek nincs semmi értelme, ha az Ország
nem létezik.
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Newman bíboros ezt erőteljesen kifejezte: „Kérdezzétek meg magatoktól, hogy ha az Ország
eltűnne, meg kellene-e valamit változtatnotok életetekben; ha úgy látjátok, hogy semmit sem
kellene megváltoztatnotok, akkor életetek nem tettétek – kockázatosan – Krisztusra és az
Országra.”
A tökéletes példa az Országért vállalt kockázatos életre a Szent Szűz. Mária élete különbözik
azokétól a nagy szentekétől, akik szociális tevékenységet fejtettek ki. Ez az élet minden értelmét
elveszíti, ha a legnagyobb érték, a felbecsülhetetlen érték nem Isten szeretete. Azok számára, akik
nem értik meg az Ország értékét, a Szent Szűz élete félresikerült élet. Ha az Országot jellemző
alázatosság és szelídség nem értékek, ez az élet jelentéktelen, a mindennapok szürkeségében folyt
le. Itt ismét szinte kitapinthatjuk az az igazságot, hogy a Szűz misztériumának a megértése
lényeges a kereszténységben. Amikor erre az életre gondolunk, igen nehezen fogadjuk el azt,
hogy ez az élet a legnagyobb Krisztusé után, hogy nagyobb, mint a szenteké, akiknek a
tevékenysége igen jelentős volt a népek megtérítésében. De hisszük ezt a titokzatos igazságot, és ez
segít bennünket, hogy behatoljunk az Ország misztériumába. Máriát mint az apostolok
Királynőjét üdvözöljük: Regina apostolorum. Ő a legnagyobb az apostolok között, miként a
legnagyobb a szemlélődők között.
(…) De ha mi meg akarjuk élni hitünket, ha következetesek akarunk lenni Jézus Krisztus
követésében, meg kell kérdeznünk magunktól azt, amit Newman kérdezett magától: A keresztény
értékek milyen mértékben abszolútak számunkra; milyen mértékben tesszük fel rájuk egész
életünket. Milyen mértékben irányítja életünket a szeretet? Valóban teljesen odaadjuk
életünket másoknak, anélkül, hogy valamit is várnánk cserébe, avagy úgy tekintjük ezt az
életet, mint váltópénzt? Milyen mértékben azonos alázatosságunk az Országéval? Keresztényként
fogadjuk-e a sikertelenséget és a megaláztatásokat, vagy pedig, ha bizonyos helyet hagyunk nekik;
ez csupán azért van, mivel elkerülhetetleneknek vagy társadalmi szempontból hasznosnak tartjuk
őket? Az alázatosság nem lehet a sikerhez vezető eszköz. Vele jár az az akarat, hogy az ember nem
akarja magát igazolni. Így az apostoli buzgóság nem lesz csupán eszköz, még ha finoman kendőzött
is, a természetes tevékenységhez és térhódításhoz, hanem minden előny feláldozása az Ország
javára. Mindent el kell adnunk, hogy megvásároljuk az igazgyöngyöt.
(…) De sohasem hagytunk el véglegesen mindent. Napról napra, életünk legkisebb részletét is a
nem számító szeretetnek kell sugallnia. Mindent eladtunk, hogy megszerezzük az igazgyöngyöt,
és újra meg újra, minden lépésnél, minden egyes tettünkben, életünk értelmét veszíti, ha ott nem a
szeretet az igazság.
(…) Más szóval: a keresztény élet elvileg nem ismer megosztást, csak akkor valóságos, ha
mindent elveszít. Ez a jellemzője, minden más életmóddal szemben. A szellemi élet, az esztétikai
élet, a társadalmi élet számára lehetséges az adagolás, de a vallási élet számára nem. Ez utóbbi nem
zárja ki a többit, de más rendből való. Nem lehet a többi mellé helyezni, a vallási életnek, miután
megragadta az egész embert, át kell hatnia más életmódjait. Csak ott van igazi vallásos élet, ahol
ez az élet törekszik mindent elárasztani, áthatni. Amikor – a hipotézis szerint – mindent
elözönlött, ez a tökéletesség. Tudjuk jól, hogy ezt a tökéletességet a Földön sohasem érjük el.
Legyünk boldogok, ha egy-egy lépéssel megközelítettük. De az eszmény megcélzásában, az
alapvető beirányultságban nem lehetséges a megalkuvás.
(Yves de Montchheuil S. J. „Világ Világossága” c. könyvéből részlet 13. 24-25.o.)
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A MEGSZENTELT ÉLET ÉVE

2.

Evangélium, prófécia, remény
Most pedig térjünk át a próféciáról való gondolatokra. A megszentelt
élet évében nem kerülhetjük meg ennek az igen fontos emberi
tevékenységnek és létállapotnak a rövid taglalását. Nem gondolhatjuk, hogy ez a magatartás pusztán
a jövőnk titkainak jóslás szintű feltárása lenne ahogy ezt a közgondolkozásban legtöbbször
tapasztaljuk. Ugyanis a jövő nem pusztán determinizmusok bekövetkezése, hanem „Isten kezében”
van. Ez természetesen nem mond ellene annak, hogy tetteinknek következménye van. Ezért
mondhatjuk joggal, hogy bizony részben formálói vagyunk a saját jövőnknek.
Ugyanakkor a próféta vagy profetikus hévvel megnyilvánuló ember nem ritkán igen jól
megközelített formában jelzi a jövőt, amit egyértelműen az Isten közléséből merít. Hiszen a próféta
(prophanai) valaki helyett szólni, vagy valaki színe előtt szólni méghozzá a királyság és papság
mellett a legnagyobb tekintéllyel, az bizony meghatározó! A környezetére és a megszólalóra
egyaránt.
Tisztában kell lennünk azzal is, hogy amennyiben egyértelműen isteni üzenetet közvetít csak
részben érti a tényleges tartalmát, hiszen az Isten gondolatai nem egyeznek az ember gondolataival.
Természetes, hogy ez nem érinti az üzenet továbbadását, vagy a lehető legpontosabb megértést
segítő közlését az üzenetnek. Tartalmát tekintve szinte kizárólag a megtérésre való buzdítást
szolgálja.
Természetesen, azt is érdemes megfontolni, hogy a jelen összefüggéseit tárja fel az Isten a
próféta tevékenységében. Ezért szükséges beszélni és foglalkozni a tisztánlátás szükségességéről.
Fontos tudatosítani, hogy „Az Istenbe vetett hit és az Isten akaratára mondott igen állandóan
azt kívánja tőle (a prófétától)- az embertől, aki profetikus képességeket is kap Istentől - , hogy
mondjon le saját elképzeléseiről, és vágyairól, és folytonosan szembeszáll (Izrael)
tulajdonképpeni vallásosságával és saját vallási kultúrájával, amely...”
(J. Ratzinger: Hit, igazság, tolerancia. A kereszténység és a világvallások.
Jövőegyetem Könyvek 2014. 150. old.)
Tehát a tisztánlátás és a lelkiismeret szavának meghallása és elfogadása bizony nem csak a múltban,
hanem ma is elkerülhetetlenül szükséges. Érdemes ma is magunkévá tenni a profetikus
megvilágítást.
Az ember egységének megvan a maga szerve: a lelkiismeret. Szent Pál merészen azt
állította, hogy minden ember képes arra, hogy a lelkiismeretére hallgasson, így az üdvösség
kérdését elválasztotta a Tóra ismeretétől és megtartásától, és azt a mindenkiben jelen lévő
lelkiismeret elvárásainak teljesítéséhez kötötte, amely lelkiismeretben az egy Isten beszél, aki
mindenkivel közli a Tóra valódi lényegét. „Amikor ugyanis a pogányok, kiknek nincs
törvényük, természettől vezérelve megteszik a törvényben foglaltakat, akkor – noha
törvényük nincsen, ők maguk a törvény maguknak, és így megmutatják, hogy a törvény
követése a szívükbe van írva. Lelkiismeretük tesz nekik erről tanúságot...(Róm 2,14f.). Pál nem
azt mondja, hogy ha a pogányok a vallásukhoz igazodnak, akkor Isten ítélőszéke előtt is megállnak.
Ellenkezőleg, kora vallási gyakorlatainak többségét éppenséggel elítéli. Egy másik forrásra irányítja
a figyelmet – arra, ami mindenkinek a szívébe van írva: az egy Isten egyetlen jóságára. Itt azonban
ma a lelkiismeret két, egymással ellentétes fogalmával kell számolnunk, melyeket többnyire
egyszerűen egymásba csúsztatnak. Pál számára a lelkiismeret az egy Isten áttetszőségének a
szerve minden emberben, akik mind egyetlen embert alkotnak. Korunkban azonban a
lelkiismeret a szubjektum abszolút mivoltát fejezi ki, amelyen túl semmilyen más fórum nem
lehetséges erkölcsi kérdésekben.
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A jó mint olyan nem fogható fel. Az egy Isten nem fogható fel. Az erkölcs és a vallás területén
a szubjektum a végső fórum. Ha az igazság mint olyan megközelíthetetlen, logikus ez az
álláspont. Így az újkori lelkiismeret-fogalomban a lelkiismeret a relativizmus, a közös erkölcsi és
vallási normák lehetetlenségének kanonizálása, míg Szent Pál és a keresztény hagyomány szerint az
ember egységének és Isten érzékelhetőségének, valamint az egy és ugyanazon jó mindenki számára
kötelező voltának biztosítéka. Hogy minden korban voltak, és ma is vannak „szent pogányok”, az
azért lehetséges, mert mindenhol és minden korban – ha gyakran csak nehezen és részlegesen is –
hallható volt a „Szív” szava, és Isten Tórája mibennünk, teremtett lényünkben mint kötelezettség
válik hallhatóvá, és így túl tudunk lépni a merő szubjektivitáson egymás és Isten felé. És ez az
üdvösség. Egyébként lépjünk tovább. Igen fontos, hogy néhány megközelítéssel a reményről is
próbáljunk egy-két gondolatot ébreszteni.
Elsősorban a megszentelt élet éve kapcsán teszek erre kísérletet. Talán nem érdektelen, ha általános
értelemben is próbáljuk megragadni a remény tartalmát. A remény tehát az akarat válasza egy
olyan értelem által meglátott jóra, amelynek elérése nem csak tőlünk függ. Ellentéteként a
félelem és a szorongás említhető.
Amennyiben pedig teológiai értelemben vizsgáljuk a reményt, akkor erényként
gondolkozunk róla, mely készségessé teszi akaratunkat arra, hogy megtéve mindent, ami
üdvösségünkhöz szükséges, bizalommal várjuk Isten segítségét, mellyel eljuttat természetfeletti
végső célunkhoz, Önmagához.
Természetesen a sajátos tárgya miatt isteni erények, egyébként is beszélünk róla. S mint ilyen
egészen szoros kapcsolatban van a hittel és a szeretettel.
Érdemes tudatosítanunk, hogy az Ószövetségben mindig valami jót jelöl a remény – tikvah (héber).
Az Újszövetségben:
1. A szinoptikusoknál a remény szó nem fordul elő, de Jézus tanítása tele van a remény végső
tárgyával, az Isten országával, ami lényege szerint eszkatologikus, de Jézus személyében már
hathatósan jelen van.
2. Szent Pálnál a bizalommal és türelemmel való várakozás a még nem látottra (Róm 8,24). Igen
sokszor említi.
3. Szent János csak egyszer (1Ján 3,3), de az örök életet nagyon hangsúlyozza az evangéliumában.
Köszönöm a figyelmet!
(Komáromi János: elhangzott Szécsényben 2015. máj.16.)

Szent Ferenc:

R e g u l a
5. pont
„A világi ferencesek fedezzék fel a testvéreikben,
a Szentírásban, az Egyházban és a liturgikus cselekményekben
élő és cselekvő Krisztus személyét. Eucharisztikus életükben az a hit indítsa és vezesse őket, mely
Szent Ferencet arra késztette, hogy ezeket írja: „Ebben a világban Isten Szent Fiából nem látok
egyebet, mint az ő Szent Testét és Vérét.”
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Francois Varillon:

Ne keverjük össze a gondviselést
és a sorsot
A sors az, ami e pillanatban történik velünk. A sorsom az, hogy
kánikula van, hogy esik az eső, vagy hogy egy nagyon kedves barátom elárul... És egyáltalán nem
Isten sugalmazza a barátomnak, hogy eláruljon. Nem Isten sugalmazta Júdásnak, hogy árulja el
Jézust, és ő mégis megtette. Isten nem sugalmazza az embereknek a bűnt, nem sugalmazza a
rosszat. Isten nincs az eseményben; az esemény a sors. Vannak nagyon szép asszonyok, mások
csúnyák; ez a sors. Nem Isten akarta, hogy szépek legyenek, és azt sem, hogy csúnyák legyenek. Ez
van a betegek és az egészségesek esetében is. Mindez a sors.
A Gondviselésben azonban Isten szólít meg. Az én szabadságomon múlik, hogyan
viselkedem egy eseménnyel kapcsolatban, és olyan értelmet adok-e neki, ami méltó Istenhez. Ez
Isten gyermekének viselkedése. Nevezhetitek „beletörődésnek” is, de ezt a szót nem szeretem,
kerülöm a használatát. Itt a szabadság szót kell használni. Nem vagyok a sorsom rabszolgája. Isten
gyermekeinek méltóságában részesülök, és ez olyan hatalmas, hogy válaszolni tud a sorsra. Isten
gondolatában olyan nagy vagyok, hogy még a balsors sem ölheti meg az örömömet. Az
örömöm olyan nagy, hogy betegség vagy árulás sem kezdheti ki.
De ebben a kérdésben is megfontoltan kell haladnunk. Nyilvánvaló, hogy az az öröm,
amellyel túléljük a rossz sorsot, nem fakaszt nevetésre és perdít táncra, ez nyilvánvaló. Isten
gyermeke, aki megtudta, hogy rákos, nem rophat táncot! Talán csak a nagy szenteknek adatik meg,
hogy nevessenek a balszerencséjükön. Nem is erre kell törekednünk, hanem az igazi belső
szabadságra, amely lehetővé teszi, hogy az imánkban azt mondjuk: „Ez a szerencsétlen esemény
elszakít engem valamitől, ami az enyém volt, de már nem az enyém, mert oda kell adnom
másoknak és Istennek, hogy semmim se legyen az örök életre.” Vagyis ez a purgatórium. Más
szóval, minden szerencsétlen eseményt úgy kell szemlélnem, mint az előzetes purgatóriumot,
vagyis mint egy megtisztulást. A megtisztulás hozzásegít ahhoz, hogy tisztán szeressek, olyan
szeretettel, amelybe nem vegyül önzés.
Ez elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy minek van értelme és minek nincs. Miért vagyok
keresztény? A kereszténység ad értelmet az életemnek, a többinél sokkal nagyobb értelmet. Vannak
dolgok, amelyeknek van értelme: a barátságnak, a természetnek, a zenének... Mindennek van
értelme. De az átfogó, végső értelem nem a boldogság, hanem annál sokkal több. A végső
értelem az osztozás az isteni életben. Nem tudok azonban osztozni az isteni szeretetben, nem
tudok a szeretetbe belépni, ha nincs bennem más, csak önszeretet. A szenvedésnek önmagában
nincs értelme, de mivel keresztény vagyok, értelmet adok neki. Amikor Szent Ignác azt mondja,
hogy „gazdagság vagy szegénység, hosszú élet vagy rövid, tisztelet vagy gyalázat” - ezek mind a
sorsot jelentik. Indifferens (közömbös) vagyok tehát a sorssal szemben. Ez az elszakadás. Bármi
legyen is a sorsom, a viselkedésem méltó lesz Isten gyermekéhez, aki számára az igazi öröm
minden fölött van, mert az öröm az, hogy osztozom az isteni életben.
(Francois Varillon: Evangéliumi élet c. könyvéből részlet)
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Henri Boulad SJ:

A kis mag, maroknyi csapat
A mai szentolvasmány, amit most hallottatok az
Apostolok cselekedeteiből, arról szól, mi történt az egyházban István,
az első vértanú megkövezése után. Azt hihettük volna, hogy egy ilyen
esemény letöri az egyház szárnyait, „földhöz vágja” az embereket,
elbátortalanítja az apostolokat, de pontosan az ellenkezője történt. Az a benyomásunk, hogy az
egyház nekiiramodott, mondhatni kirobbant, és elterjedt Föníciában, vagyis Libanonban, Cipruson,
Kirénében, Antióchiában. Bottal ütik, és az egyház ahelyett, hogy visszahúzódna a szűk falai közé
félelemben, bizonytalanságban, nekilódul a környező országok meghódítására.
Az egyház három évszázad üldöztetését élte át. Katakombákban volt kénytelen
megbújni. Nagyon sanyarú helyzetben, szorongattatásban túlélő volt, és minél inkább
eltaposták, annál inkább felélénkült. Szent Katalin, aki a ti kápolnátok patrónája, Alexandria, az
én városom védőszentje is. Ez a törékeny asszony vállalta a vértanúságot, egy borzalmas
mártírhalált. Egyesek szerint lefejezték, mások szerint kerékbe törték, tehát kevéssel az egyház
létrejötte után keresztény fáklyavivő lett az egész akkori világban.
A muzulmán hódítás, amely elárasztotta Észak-Afrikát, elsöpörte a kereszténységet
Líbiából, Tunéziából, Algériából, Marokkóból, Mauritániából, kivéve Egyiptomot. Egyiptomban
van az egyedüli őslakos keresztény közösség egész Észak-Afrikában. De a kereszténység, amely
egész Egyiptom vallása volt, kisebbséggé vált. A keresztény lélekszám kevesebb, mint 10 %, de
ezek a hívek nagyon kötődnek a kereszténységhez tizennégy század elnyomása ellenére.
A mi egyházunk valóban nagyon ragaszkodik a hitéhez, és ez a különleges életerő,
tanúságtétel talán éppen a diszkriminációnak köszönhető, amelyet kénytelen átélni
évszázadok óta.
Szent Katalin egyike azoknak, akik ezt az egyházat alapították, nem is annyira a szavai, mint
inkább a vére által. A kopt korszak, vagyis az egyiptomi egyház korszaka Diocletianus 278-as
keresztényüldözésével kezdődik, ami azt mutatja, hogy az egyiptomi egyház életerejének és hitének
gyökereit a vértanúk vérében találta meg. Ugyanígy a nyugati egyház is három évszázadnyi
folyamatos üldözésre épült.
Aztán jött Konstantin, és megteremtette az erős, gazdag, elismert egyházat. Ez az
átmenet az üldözött egyházból a konstantini egyházba szellemi veszteséggel és az életerő
csökkenésével járt, valami olyasmivel, ami minden túlságosan elrendezett intézményt
fenyeget. Felépült egy berendezett hierarchia, világos törvények, zsinatok, teológia, és az
emberek egy olyan struktúrában találták magukat, amely magával vitte, de el is altatta őket.
Jelenleg a nyugati egyház teljes válságban vergődik. Vagy a halálával fog végződni, vagy,
mint az Apostolok cselekedetei idejében, az egyház feléled, kirobban, megújul, új életerőre lel, és
akkor kezdődik egy új Kaland, egy új hősi időszak.
Nálatok van a választás, semmi sincs még eljátszva, a JÖVŐ A TI KEZETEKBEN VAN.
És én a fiatalokhoz szólok. Mert ne várjátok, hogy az egyházban változások történjenek, hogy
az egyház újjászülessék, ha nem áll szándékotokban elkötelezni magatokat.
A jövőt mi formáljuk. A végzet nem létezik. És a holnap egyháza teljesen más lesz, mint a tegnapé
volt, egészen más lesz az arca. Milyen? Fogalmam sincs. Ti sem tudhatjátok.
8

Ha komolyabban megvizsgáljuk, a ma egyháza ugyanabban a helyzetben találja magát, mint
az Apostolok cselekedetei idejében. Akkor az ismeretlenségben éltek, mindent ki kellett találni,
megalkotni a struktúrákat, a plébániákat, a beszédeket, a szavakat, az egyház politikáját, a
kapcsolatteremtést, az irányokat. Bezárja-e önmagát egy zsidó gettóba, vagy pedig az egész akkori
pogány világban szétterjed? Semmilyen megoldás nem volt egyértelmű.
Ma is így van: semmi sem egyértelmű és világos. Az egyház jövője sűrű ködbe vész. Tehát
vagy arra várunk, hogy a magas hierarchia vezényeljen bennünket és diktálja a követendő
magatartást, vagy pedig, mint az Apostolok idejében, mi találjuk ki: mit kell tenni, merre menni,
hogyan, milyen stílusban és mit beszélni. Minden a kezünkben van, egy megújult kreativitásra
vagyunk meghívva. Kreativitásra, azzal a feltétellel, hogy legyen mondanivalónk. Ha nincs semmi
mondanivalónk, ha nincs átadni való üzenetünk, akkor mit találjunk ki? Mit mondjunk:
Vajon a mai kor keresztény emberének van olyan eszméje és szava, amiről meg van
győződve, amely mélyen érinti őt, vagy pedig csak örökölt hite van, amely minden jelentőségét
elvesztette?
Azt mondhatjátok: „De mi nem vagyunk sokan”. Gondoljátok, hogy a régi
időben sokan voltak?
Maroknyi kis csapattal indult, de emlékeztetlek benneteket, hogy
A KISEBBSÉG TEREMTI MEG A TÖRTÉNELMET. Az egyének és nem a
tömeg. A tömegek csak követni tudnak. Egy jól szervezett, meggyőződésében erős kis mag képes
megváltoztatni egy korszakot, egy ország sorsát.
Gondoljunk például az egyiptomi muzulmán testvéreinkre. Egy kis jelentéktelen
tanítómester Izmaelia városában egy napon eldöntötte, hogy az iszlámot a világ meghódítására
indítja. Kis csoportokat, sejteket szervezett, így kezdődött, egy kis tanítóval, és mára hatalmas
emberáradattá vált, amely az egész világban elterjedt. Ezt azért hoztam fel példának, hogy lássátok,
elég, hogy egy ember az igazsága és az elhivatottsága meggyőződésével induljon el az útján, és
akkor képes megváltoztatni a világot. Ez vonatkozik az Apostolokra is.
Befejezésül még csak ezt mondom:
a lélek kiegészítése, a Szentlélek lehelete, kiáradása nélkül a nyugati egyház el fog tűnni.
De úgy gondolom, elég belső forrás, fiatal dinamizmus, lehetőség rejlik bennetek, hogy e kis mag,
kis maroknyi csapat segítségével valami komoly változás induljon el.
Még egyszer mondom: a jövő a ti kezetekben van, és ti vagytok felelősek a holnap egyházáért!
Amen.
(Henri Boulad SJ: „ A világ jövője a kezetekben van” c. füzetsorozatból)

Ferenc pápa homíliája a püspöki szinódus 14. rendes közgyűlését
megnyitó szentmisén a Szent Péter-bazilikában, 2015. október 4-én.
A magány
Ádám, miként az olvasmányban hallottuk, a paradicsomban élt, nevet adott minden teremtménynek,
s ezáltal uralmat gyakorolt felettük, ami megmutatja az ő vitathatatlan és páratlan
felsőbbrendűségét, de ennek ellenére egyedül érzi magát, mert „nem talált segítőtársat, aki hasonló
lett volna hozzá” (Ter 2,20), és megtapasztalta a magányt.
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A magány, a magány drámája ma is sok férfit és nőt sújt. Gondolok azokra az öregekre,
akiket még szeretteik és saját gyermekeik is magukra hagytak. Gondolok az özvegyekre, azokra a
férfiakra és nőkre, akiket elhagyott a feleségük vagy férjük, arra a sok-sok emberre, akik
ténylegesen úgy érzik, hogy egyedül vannak, hogy nem érti és nem hallgatja meg őket senki.
Gondolok az elvándorlókra és a menekültekre, akik háborúk és üldöztetések elől menekülnek;
azután megszámlálhatatlan fiatalra, akik a fogyasztás, a „használd és dobd el”, a kiselejtezés
kultúrájának áldozatai.
Ma a globalizált világ ellentmondásosságában élünk, ahol sok luxuslakást és felhőkarcolót látunk,
de egyre kevésbé látjuk az otthon és a család melegét; rengeteg ambiciózus tervünk van, de kevés
időnk, hogy éljünk azzal, amit már megvalósítottunk. A szórakozás számtalan kifinomult formája
mellett egyre üresebb az ember szíve; millió élvezet, de kevés szeretet; rengeteg szabadság, de
kevés önállóság.... Egyre nő azok száma, akik egyedül érzik magukat, de azoké is, akik önzésbe,
búskomorságba, romboló erőszakba, a gyönyör és a pénzisten rabszolgaságába zárkóznak.
Ma bizonyos értelemben Ádám tapasztalatát éljük át: az óriási hatalmat nagy magány és
sebezhetőség kíséri; és a család ennek a tükörképe. Az emberek egyre kevesebb komolysággal
törekednek arra, hogy szilárd és szeretetben termékeny kapcsolatot létesítsenek, olyat, amely kitart
egészségben és betegségben, jólétben és szegénységben, jó- és balsorsban. A tartós, hűséges,
lelkiismeretes, stabil és termékeny szeretetet egyre jobban kigúnyolják és elavult dolognak tartják.
Úgy tűnhet, hogy éppen a legfejlettebb társadalmak azok, ahol a legkisebb a születési arányszám, és
a legmagasabb az abortusz, a válás, az öngyilkosság, a környezeti és társadalmi szennyezés aránya.
A férfi és a nő közötti szeretet
Az olvasmányban még azt is hallottuk, hogy fájdalom járja át Isten szívét, amikor
látja Ádám magányát, és azt mondja: „nem jó az embernek egyedül lennie: alkotok
neki segítőtársat, aki hozzá hasonló” (Ter 2,18). Ezek a szavak rámutatnak arra, hogy
az ember szívét semmi más nem teszi boldoggá, csak egy olyan szív, amely
hozzá hasonló, amely megfelel neki, szereti, és kiemeli magányából s egyedüllétéből.
Arra is rámutatnak, hogy Isten nem szomorúságra vagy egyedüllétre,
hanem boldogságra teremtette az embert, arra, hogy megossza életét egy másik személlyel, aki
kiegészíti őt, hogy megélje a szeretet csodálatos tapasztalatát: vagyis azt, hogy szeret és őt is
szeretik, hogy meglássa termékeny szeretetét gyermekeiben, ahogyan a ma hallott zsoltár is mondja
(vö. Zsolt 128).
Ez Isten álma szeretett teremtményéről: hogy lássa kibontakozását a férfi és nő közötti szeretet
egyesülésében, hogy boldognak lássa őket közös életükben, termékenynek a kölcsönös odaadásban.
Ez ugyanaz a terv, amelyet Jézus a mai evangéliumban összefoglal ezekkel a szavakkal: „Isten a
teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez
csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kedve többé már nem két test, hanem csak egy” (Mk
10,6-8; vö. Ter 1,27; 2,24).
Jézus a neki feltett költői kérdésre – amelyet valószínűleg csapdának szántak, hogy hirtelen
ellenszenvessé tegyék az emberek szemében, akik követték őt, és akik a válást megszokott és
érinthetetlen valóságként gyakorolták – egyenesen és nem várt módon válaszol: mindent a
kezdethez vezet vissza, a teremtés kezdetéhez, hogy megtanítsa nekünk: Isten megáldja az emberi
szeretet-szerelmet, ő az, aki egyesíti az egymást szerető férfi és nő szívét, és egyesíti őket
egységben és felbonthatatlanságban. Ez azt jelenti, hogy a házasélet célja nemcsak az, hogy mindig
együtt éljenek, hanem hogy mindig szeressék egymást! Jézus így helyreállítja az eredeti és eredetet
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adó rendet.
A család
„Amit tehát Isten egybekötött, azt az ember ne válassza szét” (Mk 10,9).
Ez a buzdítás a hívőknek arra, hogy győzzék le az individualizmus és
legalizmus minden formáját, amelyek szűkkeblű önzést és attól való
félelmet lepleznek, hogy elfogadják a házasság és az emberi szexualitás
igazi jelentését Isten tervében.
Ugyanis egyedül Jézus ingyenes húsvéti szeretet őrültségének fényében válik érhetővé az egyetlen
és halálig tartó házastársi szeretet ingyenességének őrültsége.
Isten számára a házasság nem egy kamaszos, rózsaszín vágyálom, hanem olyan álom, amely nélkül
az ő teremtménye magányra van ítélve! Az attól való félelem ugyanis, hogy elfogadjuk ezt a tervet,
megbénítja az emberi szívet.
Paradox módon a mai embert is – aki gyakran gúnyolódik ezen a terven – vonzza és elbűvöli
minden hiteles szeretet, minden szilárd szeretet, minden termékeny szeretet, minden hűséges és
tartós szeretet. Látjuk, hogy a mai ember ideig tartó szeretetfajták után kullog, miközben az igazi
szeretetről álmodik; testi gyönyörök után fut, de közben a teljes odaadásra vágyik.
Ugyanis „manapság, amikor a határtalan szabadság ígéreteit mind kiélveztük, új értelmet kezdünk
tulajdonítani a 'világ szomorúságának'. A tiltott élvezetek vonzereje a tiltás megszűntével nyomban
elveszett. Egyre szélsőségesebbé és felfokozottabbá kellett és kell ma is válniuk, de véges voltuk
miatt mégis elvész a zamatuk, mert az ember a végtelent élvezi” (Joseph Ratzinger: Krisztusra
tekintve. A hit , a remény és a szeretet gyakorlása, Vigilia, Budapest, 2005.52.).
Ebben a társadalom és a házasság szempontjából meglehetősen nehéz helyzetben az egyháznak az a
feladata, hogy küldetését hűségben, igazságban és szeretetben élje meg.
Küldetését hűségben kell élnie, hűségben mesteréhez, hogy pusztában kiáltó hangként védje a
hűséges szeretetet, és bátorítsa azt a nagyszámú családot, amelyek olyan helyként élik meg
házasságukat, ahol megmutatkozik az isteni szeretet; továbbá hogy oltalmazza az élet, minden élet
szent voltát; oltalmazza a házassági kötelék egységét és felbonthatatlanságát mint Isten
kegyelmének jelét, valamint annak jelét, hogy az ember képes komolyan szeretni.
Az egyháznak az a feladata, hogy küldetését szeretetben élje, szeretetben, amely nem mutogat
ítélkezőn a másikra, hanem – anyai természetéhez hűen – kötelességének érzi, hogy megkeresse és
gyógyítsa a sérült párokat a befogadás és az irgalmasság olajával. Az a feladata, hogy „tábori
kórház” legyen, nyitott kapukkal, hogy mindenkit befogadjon, aki segítséget és támaszt keres, sőt az
is feladata, hogy igaz szeretettel kilépjen kerítései mögül mások felé, hogy együtt haladjon a sérült
emberiséggel, hogy az üdvösség forrásához vezesse és hozzá kapcsolja.
Ez olyan egyház, amely tanítja és védelmezi az alapvető értékeket annak elfelejtése nélkül, hogy „a
szombat van az emberért és nem az ember a szombatért” Mk 2,27), és hogy Jézus azt is mondta:
„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem
a bűnösöket” (Mk 2,17). Ez olyan egyház, amely az igazi, a magányból kihúzni képes szeretetre
nevel, és nem feledkezik meg arról, hogy küldetése arra szólítja, hogy a sérült emberiség jó
szamaritánusa legyen.
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Emlékszem Szent II. János Pálra, amikor ezt mondta: „A tévedést és a rosszat mindig el kell ítélni
és le kell győzni; de az embert, aki elesik vagy megtéved, meg kell érteni és szeretni kell. (…)
Nekünk szeretnünk kell a korunkat és segítenünk kell korunk emberét” (Beszéd az Olasz Actio
Catolicához, 1978. december 30.: Insegnamenti I (1978), 450.). És az egyháznak keresnie kell az
embert, be kell fogadnia és kísérnie kell, mert egy zárt kapus egyház elárulja önmagát és küldetését,
s ahelyett, hogy híd lenne, akadállyá válik: „Mert ugyanattól az egytől valók mind: a megszentelő,
és azok, akiket megszentelt. Ezért nem szégyelli testvérnek nevezni őket” (Zsid 2,11).
Ezzel a lelkülettel kérjük az Urat, hogy kísérjen minket a szinódus folyamán, és vezesse az egyházat
a Boldogságos Szűz Máriának és Szent Józsefnek, az ő tisztaságos jegyesének közbenjárására.
(fordította: Tőzsér Endre SP/ Magyar Kurír)

THOMAS MERTON:

Hétlépcsős hegy
(életrajzi regényéből részlet)
...Amikor elmentek, újra lefeküdtem, behunytam a szemem és azt
gondoltam: „Vérmérgezést kaptam.”
Eszembe jutott a Németországban szerzett kelés. Elhatároztam, hogy ha
visszajönnek, megmutatom nekik.
Betegen, kimerülten, félig álomban éreztem a seb lüktetését a számban.
Vérmérgezés.
Csöndes félhomály ülte meg a szobát. Amint erőtlenül, fájdalommal és undorral ott feküdtem, úgy
éreztem egy pillanatra, hogy egy másik vendég árnyéka halad át a szobán.
A halál állt meg az ágyam mellett.
Fásultan, szemet lehunyva feküdtem. Különben sincs szükség nyitott szemre ahhoz, hogy ezt a
látogatót észrevegyük. A halál olyan valaki, akit a szíved szemével is világosan láthatsz. Ez a szem
nem a fényt érzékeli, hanem az élet mélyén támadó borzongást.
Ezzel a borzongásra figyelő belső szemmel bámultam látogatómra, a halálra. Félálomban
feküdtem.
Mire gondoltam? Csak arra emlékszem, hogy rettenetes, mély közöny öntött el. Annyira
kegyetlenül rosszul éreztem magam, hogy azzal se törődtem, élek-e vagy halok. Talán azért nem
féltem jobban, mert nem kerültem túl közel a halálhoz, s nem láttam bele igazán hideg sötétjébe.
Eltompultan feküdtem, és azt mondogattam: „Gyere, nem bánom” - és elaludtam.
Milyen csodálatos kegyelem, hogy a halál nem fogott szavamon akkor, amikor még alig
töltöttem be a tizenhetedik évem. Mi történt volna, ha a csapóajtók sötéten ásítva föltárulnak, és
elnyelnek mélységes álmukba! Elképzelhetetlen ajándéka Istennek, hogy újra fölébredtem aznap, s
másnap éjjel, és a rá következő egy-két hétben.
Ott feküdtem, eltompultan, de valami büszke daccal is, mintha az élet hibája volna, hogy
kellemetlenséget kell elviselnem. Azzal akartam megmutatni megvetésemet és gyűlöletemet az élet
iránt, hogy meghalok, mintegy bosszúból. Bosszú? Kín? Mi az élet? Valami tőlem független létező?
Nem kell aggódni, nem bocsátkoztam találgatásokba. Csak az gondoltam: „Ha meg kell halnom,
mit számít? Miért törődjek vele? Haljak meg és kész.”
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A vallásos emberek, akik hisznek Istenben és szeretik őt, akik megértik, mit jelent élet
és halál, akik tudják, hogy halhatatlan lelkük van, - nem értik meg azokat, akiknek nincs
hitük, akik lemondtak a lelkükről. Nehezen tudják elképzelni, hogy valaki megilletődöttség
nélkül léphet a halál színe elé. Pedig a hívőknek is rá kell döbbenniük arra, hogy milliók halnak
meg úgy, ahogyan én készültem meghalni, ahogyan én is meghalhattam volna.
Azt mondják nekem: „Biztosan gondoltál Istenre, és próbáltál irgalomért könyörögni
hozzá.”
Nem. Amennyire visszaemlékszem, Isten és az imádság gondolata még csak föl sem merült
bennem azokban a napokban, sem egész betegségem alatt, sem az év folyamán. Vagy, ha támadt is
ilyen gondolatom, csakis arra adott alkalmat, hogy tagadjam vagy visszautasítsam. Emlékszem,
hogy abban az évben, ha a kápolnában az Apostoli Hitvallást mondtuk, én szorosan zárva tartottam
az ajkam, egészen tudatosan és szándékosan, saját hitvallásom kimutatására: „Én semmiben sem
hiszek”. Vagy legalábbis úgy éreztem, hogy nem hiszek semmiben. Valójában az istenhitet csupán
fölcseréltem egy másik, bizonytalan és homályos hittel: az emberi vélekedésekbe és
tekintélyekbe, a röpiratokba és újságokba vetett hittel, - olyan zavaros és változó
véleményekkel, amelyeket nem is értettem világosan.
Bárcsak a nemhívőkkel is meg tudnám éreztetni a léleknek azt az állapotát, amelyben én
voltam akkor. Ezt az állapotot lehetetlen józan, egyszerű, prózai szavakkal körülhatárolni. A képek
és hasonlatok pedig még könnyebben félrevezethetnek, mert ezek a leírások mind életszerűek, s a
valóságos élet és tevékenység látszatát kelthetik. Az én lelkem pedig egyszerűen halott volt. Üres
lap. Semmi. Még természetes erőim is töredékére zsugorodtak igazi önmaguknak.
A lélek anyagtalan: a tevékenység elve - „aktus”, „forma”, amely energiát sugároz. A lélek
élteti a testet, de éli a saját életét is. Ez az élete azonban nincs hozzákötve semmilyen fizikai,
anyagi tárgyhoz. Csupán metafora, ide igen találó, ha a kegyelem nélküli lelket az élettelen
hullához hasonlítjuk.
Szent Teréz egyik látomásában elkerült a pokolba. Égő falban, egy szűk lyukba
bezárva találta magát. A bezártság tudata és a forróság iszonyattal töltötte el. Persze mindez
csak jelkép. De a szimbólum költői ereje még sejtetheti azt, hogy a lélek milyen reménytelenül
kiszolgáltatott és kétségbeesett állapotba kerül akkor, amikor bűnben hal meg, s így
mindörökre elszakad a szellem és a szeretet éltető tevékenységeitől.
Ott feküdtem az ágyban, üszkösödő testtel, bűnöktől rothadó lélekkel.
Azzal sem törődtem, élek-e vagy meghalok.
Annál szörnyűbb baj alig érheti az embert, mint ha elveszíti érzékenységét e valóságok iránt.
Életem legborzalmasabb emléke, hogy bűneim ilyen hideg közönybe taszítottak, még a halál
színe előtt is.
Ráadásul semmit sem tehettem magamért. Egyáltalán semmi eszköz, semmilyen
természetes eszköz nem állt rendelkezésemre, hogy kijussak ebből az állapotból. Csakis Isten
segíthetett rajtam. Vajon ki imádkozott értem? Egy nap majd megtudom. Isten szeretetének
rendjében az ember mások útján kapja a kegyelmeket. Egy ismeretlennek istenszeretete és
imái által jutottam ki abból a pokolból, amelybe öntudatlanul belesodródtam.
Isten megajándékozott azzal, hogy jobban lettem. Hordágyra tettek, jól betakartak, annyi
takarót tekertek az arcom köré is, hogy csak az orrom állt ki. Így vittek keresztül az udvaron, ahol a
barátaim labdáztak. Szinte áhítattal álltak félre, amikor elvittek mellettük az iskola gyengélkedő
épületébe.
(Thomas Merton: Hétlépcsős hegy c. önéletrajzi regényéből részlet)
13

Mindenható Mennyei Atyánk!
Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted.
Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is.
Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és
a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az
emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve
az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban – ahogyan ezt
a szolgálatot Szent Fiad megmutatta nekünk.
Add, hogy megszűnjön az öldöklés a kizsákmányolás, az álvallások és elferdített tanok köntösébe
bújtatott kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke.
Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a
gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak.
Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt
templomaikat.
Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a Szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem
a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen. (Miatyánk, Üdvözlégy)
(Erdő Péter bíboros és Veres András püspök Úr ajánlásával: egy iraki keresztény testvérünktől
kapott imádság!)

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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