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A SZENT KERESZT
FELMAGASZTALÁSA

Szeptember 14-én ünnepli az Egyház a
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSÁT.
Így lapunk augusztus-szeptemberi szá-
mának „Liturgikus év” rovatába is jól
beleillenek a vértanúságról, életáldozat-
ról, életszentségrıl szóló rövid elmélke-
dés-részletek – többségüket Sára test-
vérrıl szóló szentbeszédbıl, elıadásból
vettük.
Hiszen minden életáldozat, vértanúság,
melyre Krisztus szeretete, követése és a belıle forrásozó emberszeretet
indít, melynek motiválója a Krisztusról való, a Benne való hitbıl fakadó
tanúságtétel vágya – Jézus Krisztus keresztáldozatából nyeri erejét,
örök értékét, az İ Keresztjének „felmagasztalása”, megdicsıítése. Jé-
zus épp keresztrefeszítése elıtt mondja: most dicsıül meg az Emberfia.
Így Sára testvér életáldozata, vértanú-halála is Isten örök Szeretetét,
az ember iránti szeretetét s szeretetének halált legyızı erejét hirdeti.
Emlékezzünk Jézus szavaira:
Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért,
testvéreiért, a rá bízottakért – akár a Sára testvéréhez hasonló hısies
életáldozattal, akár a mindennapok apró „meghalásainak”, áldozatai-
nak – a vértelen, „fehér vértanúságnak” az útján.
Sára testvér élete példakép lehet számunkra mindkét fajta életáldozat-
ra – nemcsak a hısies, végsı önátadásra, hanem a mindennapok apró
önlegyızéseire, a megküzdött szeretetre is, melynek gyümölcs az egyre
teljesebb önátadás – Krisztusnak, az emberek szeretetén, szolgálatán
keresztül is. (a szerk.)

A VÉRTANÚSÁG FOGALMA

A vértanú szó a görög 'martüsz', tanú szóból származik, aminek álta-
lános jelentése: bármiféle dolog vagy esemény tanúja. Keresztény érte-
lemben, Jézus parancsa szerint a tanúságtétel minden  hívı kötelessége.
Tanúságtétel, de mirıl? A martüriumra sokféle  meghatározás szüle-

tett, de talán mindnek összefoglalása, ha azt mondjuk: Isten belénk öntött
szeretetérıl, arról, hogy ennek a szeretetnek a megırzése mindennél
többet ér, ezért érdemes mindent felajánlani. Ez nemcsak az élet fel-
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ajánlását jelenti, hanem azt is, hogy a vértanú életét az Atya kezébe
helyezi teljes bizalommal és bátorsággal. A vértanú nem egyszerően
elszenvedi a halált, hanem áldozatát tudatosan hozza meg. Ebben az
értelemben minden vértanú elsı számú példája maga Jézus Krisztus,
hiszen kirıl, ha nem ıróla mondható el, hogy tudatosan adta oda az éle-
tét.

Ha a nekünk adott szeretetrıl
való tanúságtételként kezeljük a
vértanúságot, akkor egyfajta hála-
ként is felfoghatjuk. Az ember ráéb-
red arra, hogy amit kapott, azt hálá-
ból vissza kell adnia. A vértanúság
logikája az, hogy éppen így lesz
minden az övé: Aki elveszíti életét
énértem és az evangéliumért,
megmenti azt (v.ö. Mk 8,35).

Minden vértanúra jellemzı,
hogy a vértanúsága nem egyszeri
esemény, hanem egész élete ta-
núságtétel, ami elıkészíti ıt a
végsı nagy tanúságra. Ennek
alapján Salkaházi Sára életében
is az erényeket kell megvizsgálni,
mindenekelıtt a szeretetet és a
szorosan hozzá tartozó önfelál-
dozást...

Dr. Szabó Tamás püspök
(Az Apor Vilmos püspök és Salkaházi Sára testvér vértanúságáról szóló

elmélkedés bevezetı része. Megjelent A Lélek Szava 1998/4. sz. 6.o.)

AZ ÉLETSZENTSÉGRİL
Részletek Takács Gyula atya elmélkedésébıl

ÉLETSZENTSÉG – EGYSZERŐSÉG
„... a szentek egyszerőek. Az életszentség nem rendkívüliség. Az
életszentségben helyet talál a rendkívüli, a hısies, s az életszentség hi-
vatott arra, hogy felkiáltójel legyen, az életszentség lényege azonban,
hogy mindenkié, hogy egészen egyszerő, és egészen egyszerően az a
Szeretet, aki semmi más, és ezért mindennél egyszerőbb. Az a Szeretet,
aki nem ismer homályt, akiben nincsen viszály, aki nem tudja, mi a ha-
ragvás, és bosszút nem áll. Az a Szeretet, aki amikor megismertük İt,
amikor teljességében mutatta meg nekünk Önmagát, hogy milyen İ,
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mennyire egyszerő – akkor ott állt bírái elıtt, és hamis vádakkal vádolták,
İ pedig nem felelt a vádakra. És amikor megütötték arcát, nem ütött
vissza. Pedig angyalok miriádjait hívhatta volna, és szája leheletével
semmivé olvadtak volna ellenfelei. İ azonban a Szeretet. És ezért İ
egyszerően, egészen egyszerően gyenge.

... Isten gyengesége, hogy magára vette gyengeségeinket. Isten
gyengesége, hogy elvette a mi bőneinket. És a mi sebeinket hordozta İ.
Isten gyengesége a mi gyengeségeink. Ez a gyengeség abban áll, hogy
amikor átkot mondtak reá, İ áldást mondott, és imádkozott az İt ke-
resztre feszítıkért halála utolsó pillanatában is. Ez a gyengeség abban
áll, hogy İ minket bőneinkben lévén szeretett, és úgy szeretett, hogy
odaadta életét értünk, hogy feláldozta érettünk az Egyszülöttet, így
vette magára gyengeségeinket. És ez a gyengeség a Szeretet.

SZENTSÉG, ÉLETSZENTSÉG
... Ha szeretnénk fogalmat alkotni arról, hogy mit jelent a szentség, mi az
az alapvetı minıség, a tulajdonképpen egyedül igazán lényeges feltétele
annak, hogy valakit boldogként, avagy szentként tiszteljünk – akkor a
szentség fogalma mellé odaállítunk egy másikat: az életszentség fogal-
mát. ...

A szentség valamilyen valóság. Olyan valóság, amely jelen van
az emberben, de nem az embertıl való. A szentség egyedül és teljes-
séggel Isten sajátja, Isten minısége, és ha az ember részesedik ebben,
akkor ezt Istentıl ajándékba kapja. Mintegy azt mondhatnánk, hogy az
ember magára ölti Istent, isteniessé válik. . ...

Az életszentség inkább egy konkrét tapasztalat, egy gyakorlat,
más szóval mondhatjuk szent életőségnek. Egy tulajdonság, amelyet
részlegesen vagy teljesebben el tudunk mondani egy-egy emberrıl. Az
életszentség – nem függetlenedve Isten ajándékától, hanem teljességé-
ben az Isten által nekünk ajándékozott szentség összefüggésében – a mi
saját cselekvéseinket, akaratunkat, törekvésünket magába olvasztva va-
lósul meg az életünkben. Megvalósul akkor is, amikor részlegesen, vagy
bukdácsolva, vagy újra-újra elkezdve jók vagyunk.

Az életszentséget azonban a fogalom teljes értelmében azokról
mondhatjuk el, akiknél ez a tulajdonság párosul az abszolút következe-
tességgel. Akik úgy azonosulnak az Isten által nekik ajándékozott szent-
ség valóságával az életük döntéseiben, tetteikben, cselekvéseikben, ér-
zéseikben, hogy egészen következetesen, hiánytalanul és hibátlanul te-
szik ezt. Ilyen következetes életszentségnek a felismerése és elisme-
rése vezet ahhoz, hogy valakit példaképként állít az Egyház a hívek
elé, és a boldogok és a szentek sorába iktatja ıt.

(Megjelent A Lélek Szava 2003/2. sz., 8-9.o., 2003/3. sz. 9-10.o.)
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„... a magyar egyháztörténelem egyik legszebb órája”

1943 ıszén már több mint két
év óta pusztítja népünket az
értelmetlen háború. A költıt szaba-
don  idézve valóban oly kor volt
ez, amikor az ember úgy
elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt,
nemcsak parancsra. Mindenkinek
legfıbb gondja, miként mentse a
maga és szerettei életét, s hogy a
háború borzalmait élve, épen, a
lehetı legkevesebb
megpróbáltatással átvészelje.

S ekkor jön valaki, egy gyen-
ge nı, és kijelenti: ı nem akarja
menteni az életét, ı nem megbúj-
ni, nem elrejtızni, nem átvészelni
akar, hanem oda akar állni, ahol
legnagyobb a veszedelem. A
puszta életét kínálja azokért, azok
helyett, akik nem tudnak már vé-
dekezni, akik nem tudnak már
elmenekülni.

1943 szeptember-
októberében járhatunk. Errıl a
dátumról Mona Ilona és Szeghal-
mi Elemér kitőnı könyvébıl érte-
sülhetünk. A Szociális Testvérek
Thököly úti anyaházának kápol-
nájában különös, mindenki elıtt
titokban tartott eseményre kerül
sor. A bezárt ajtók mögött néma
csendben egy testvér várakozik
imáiba mélyedve.

Amikor megjelenik két elöljá-
rója, Sára testvér az oltárhoz lép,
térdre ereszkedik, s a tabernáku-
lumra szegezett tekintettel, hatá-
rozott hangon ezeket mondja: „Ó,
fölséges Szentháromság!... én ma
a Társaság és a Testvérek iránti
hálából és szeretetbıl felajánlom
magam, mint a TÁRSASÁG ÁLDO-
ZATÁT...”

Bizonyára nem túlzunk, ha
azt mondjuk: amikor ezek a sza-
vak a Thököly úti anyaház kápol-
nájában elhangzanak, abban az
órában jelen van ott az egyete-
mes egyház legteljesebb tisztasá-
gában és szépségében. Sára test-
vér mellett lélekben ott ünnepel-
nek az ısegyház vértanúi és hit-
vallói. Nem túlzás: ez az óra a
magyar egyháztörténelem egyik
legszebb órája, a Szociális Testvé-
rek Társasága történetének dicsı-
séges fejezete.

És az isteni Gondviselésnek
úgy tetszett, hogy tizenöt hónap
múlva, 1944. december 27-ének
éjszakáján Salkaházi Sára szociá-
lis testvér a Duna-patton, hóhé-
rainak kiszolgáltatva elfogadja az
erıszakos halált.

Hetényi Varga Károly
(Részlet 1997. január 19-i, a Salkaházi
Sára emlékülésen tartott elıadásából)

A SZERETET ÁLDOZATA HOZ GYÓGYULÁST

Sára testvér áldozatul ajánlotta föl önmagát.
Áldozattá lenni — a mai embertıl meglehetısen távoli, idegen gondolat.

Ezért mindenáron kerülni akarja a szenvedést, kiiktatni az életébıl. Persze kér-
dés, milyenné válik így szép új világunk. Dorothee Sölle írja: „Kérdéses, hogy mi-
lyenné válik egy olyan társadalom, amelyben következmények nélkül el lehet ke-
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rülni a szenvedés bizonyos formáit, amelyben az elviselhetetlennek talált házas-
ság problémája gyorsan és simán megoldódik, a generációs problémák nyomta-
lanul eltőnnek, a gyász ideje ésszerően rövid. A hátrányos helyzetőek, betegek
hamar eltőnnek a házból.”
Kérdés, mi marad az élet
komolyságából, mélységé-
bıl, méltóságából.

A keresztény válasz:
küzdelem a rossz, a szen-
vedés csökkentéséért és
egyúttal a szenvedés ma-
gunkra vétele is — áldozat-
tá válás. .....

A hiteles válasz a szen-
vedések arénájában szüle-
tik. Ez Isten egyetlen nagy
válasza a szenvedésre. Kitör
a bőn bőnhozó ördögi köré-
bıl: a szeretet áldozata ki-
utat jelent, gyógyulást hoz, nem csap vissza a fájdalom okozójára. A szeretet
nem rója föl a fájdalmat, a bőnt a szenvedés okozójának. Ahogyan Izajás próféta
közvetíti az ÚR szavait: „Én, én vagyok az, aki eltörlöm gonoszságaidat önma-
gamért, és bőneidre többé nem emlékezem” (Iz 43,25.).

A keresztény ember válasza Krisztus válasza: a szenvedés, a nem meg-
futamodás. Isten nem a tribünökrıl válaszol a szenvedés, a rossz problema-
tikájára, hanem a szenvedés arénájából. A hiteles keresztény válasz: ne futamodj
meg. „…kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéseibıl…” (Kol
1,24.) Maximiliam Kolbe odaáll az éhségbunkerre szánt kétségbeesett családapa
helyére. Sára testvér áldozatul adja magát: odalép a vallató nyilas tiszt elé.
Krisztus a Getszemáni kertben ezt mondja a katonáknak: „Ha engem kerestek,
ezeket hagyjátok elmenni” (Jn 18,8.). Apor Vilmos püspök a gyıri püspökvár pin-
céjében odaáll a részeg katonák elé…

A hiteles válasz a szenvedés arénájában születik – azoké, akik ha kell,
hajlandók a szeretet árát megfizetni. Sára testvér példája felhívás mindany-
nyiunknak: ne a tribünökrıl beszéljünk szegénységrıl, szenvedésrıl, jog-
fosztott emberekrıl. Menjünk le a szenvedés arénájába! Vegyük magunkra
mások terheit, hogy az emberek, a szenvedık, az üldözöttek hinni tudjanak
a szeretetben, hogy a szeretetünk hiteles legyen, hogy csökkentsük a világ-
ban lévı rosszat, a szenvedést. Hogy az emberiség megtanuljon újra hinni a
szeretetben! ...

Székely János atya
Idézetek 2005. január 8-i, a Salkaházi Sára emlékülésen elhangzott elıadásából.

(Megjelent A Lélek Szava 2005/1. sz.-ában, 14-16.o.)
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