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Szellemi harc – az Élet és
a halál kultúrája között

Michael O’Brien kanadai katolikus író az idén
ısszel európai körútja során Lengyelországban,
Olaszországban, Horvátországban és Svédor-
szágban tartott bioetikai témájú elıadásokat. 
Tapasztalatait egy ontariói életvédı
konferencián tartott elıadásában foglaltaán tartott elıadásában foglalta össze.

Akikkel találkozott, valamennyien az
élet kultúráját próbálják építeni –
mondta –, és mindannyian azt fogal-
mazták meg, hogy napjainkban élet-
halál harc folyik az erkölcsi relati-
vizmus diktatúrája ellen. E küzdelem
elsısorban a törvényhozásban, az
élet különbözı fázisainak védelmé-
ben zajlik, de a kultúra minden
szintjén jelen van.
A zavart a média kelti, amely korunk
legfıbb tudatformálója. …
Általános tapasztalat, hogy valamiféle
Góliáttal, egy olyan szörnyeteggel
állunk szemben, amelyet a pénz, a
profit táplál vagy mozgat, a háttérben
pedig egy olyan léptékő társadalmi
átalakulással, ami példátlan az embe-
riség eddigi történetében.
…..
O’Brien megállapította: a fogyasztás
kultúrája a materializmus új arca,
amely alattomosabban emészti a
hitéletet, mint a nyílt diktatúrák. Ez a
„szörnyeteg” nem gyızhetı le egysze-
rően politikai vagy kulturális forrada-
lommal, mivel a háttérben hatalmas
szellemi harc húzódik meg. E látha-
tatlan ellenségeink azok, akiket Szent
Pál a sötétség fejedelmeinek és ha-
talmasságainak nevez  (vö.: Ef 6,12).
Aki az élet evangéliumát hirdeti,
elıbb-utóbb szembekerül a látha-
tatlan ellenséggel, a sátánnal –
mondta az elıadó.
…..

Fontos, hogy higgadtan reagáljunk,
imádkozva, erıs hittel álljunk ellen.
„A nyugati világ e végsı korszakában
valamiféle napfogyatkozást, elsötétü-
lést, hanyatlást, tömeges hitehagyást
tapasztalunk, de ugyanakkor a re-
mény rendkívüli, új felfakadásának,
egy új tavasznak is tanúi vagyunk…
Félelmetes végsı csaták jönnek…

… De ne feledjük: az igazi, örök táv-
lat, az igazság távlata az, hogy az Úr
már gyızött. A harc az Úré, aki min-
dig kicsinyek és gyengék által zavarta
össze az ellenség erıit…”– idézi
Michael O’Brient

a LifeSiteNews. (M. K.)

Európa elismerte az
emberi embriók jogait

Az Európai Unió Legfelsıbb Bíró-
sága október 18-án történelmi jelen-
tıségő döntést hozott az emberi
embrióról, elismerte méltóságát a
fogantatástól kezdve. A határozat
kimondja, hogy törvényileg nem
szabadalmaztatható olyan biotech-
nológiai találmány, amelyben a kí-
sérletezés során emberi embriót
pusztítottak el, emberi embrióból
nyert ıssejtet használtak fel alap-
anyagként. … ����

Az idık
jelei
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… A Zenit hírügynökség tájékoztat ar-
ról, hogy a luxemburgi bíróság az
alapján a jogszabály mondott ítéletet,
amely szerint az emberi életet vé-
delmezni kell annak minden szaka-
szában. Ily módon pontosítást nyert
a humán embrió fogalma is: olyan
organizmus, amely képes beindítani
az emberi fejlıdés folyamatát. Ez a
megállapítás vonatkozik a megtermé-
kenyítés és a klónozás során létrejött
embriókra is. Az emberi méltóságra
vonatkozó 98/44 számú direktíva tiltja
az emberi embriók kereskedelmi, illet-
ve célokra való felhasználását. …
…..
Ugyanakkor fontos az Avvenire figyel-
meztetését is szem elıtt tartani: a ha-
tározat csak a szabadalmaztatásra
vonatkozik, nem pedig magára a kí-
sérletezésre. A gyógyszergyártó lobbi
nem örül ugyan az ítéletnek, de legin-
kább arra kap ösztönzést, hogy beru-
házásait olyan országokba tegye át,
ahol nem védik az embriókat. …

(M. K.)

„Lopakodó” kulturális
forradalom – új világrend …

A berlini fal leomlása óta egy új,
„kereszténység utáni” erkölcs új ki-
fejezései, normái, értékei, életstílu-
sai terjedtek el és váltak globálisan
irányadóvá, kötelezı cselekvési el-
vekké az élet minden területén. Az
új etika jelszavai megtévesztıen
hasonlóak a keresztény szeretetpa-
rancs alapelveihez, tartalmuk mégis
egészen más. Rendkívül fontos,
hogy felismerjük a csúsztatásokat,
az eszmei hátteret, és fellépjünk az
igaz, krisztusi értékek védelmé-
ben… – errıl ír Marguerite A.
Peeters: Új globális etika: kihívások
az Egyház számára c. tanulmányá-
ban (kiadta: a Magyar Katolikus
Családegyesület).
Szeretettel ajánljuk Olvasóink fi-
gyelmébe. (A Magyar Kurírban 2011.
V. 20-án jelent meg róla egy ismer-
tetés.)

Az „idık jeleit” bıvebben lásd a lapban!
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Jézus és Mária Magdolna???
Ez is az idők jele!

A keresztényüldözés „fino-
mabb”, nyugati változata manap-
ság a katolikus egyház kampány-
szerű lejáratása a sajtón keresztül.
Ennek elsődleges célpontjai a papok, a
püspökök és a jelenlegi ill. egy-egy ko-
rábbi pápa.

…..
A lejáratás legdurvább formája,

amikor magát az Egyház fejét, Jézust
próbálják besározni, megkérdıjelezve
a róla szóló Evangéliumok hitelessé-
gét is. A negatív, Isten-ellenes szelle-
mi erık, amelyek a színfalak mögött
elrejtızve inspirálják, irányítják ezeket
a támadásokat – embereken, emberi
mőveken keresztül – ma már nem
vonhatják kétségbe a Názáreti Jézus
létezését, hiszen hiteles dokumentu-
mok bizonyítják, hogy valóságos, tör-
ténelmi személy volt, nem valamiféle
legendás, kitalált alak. Hát taktikát
váltott a „hazugság lelke”, ahogy Jé-
zus nevezte, és újabban már azt igyek-
szik „beszivárogtatni”, belopni a köz-
tudatba – népszerő „tudományos” ki-
adványok, tetszetıs „irodalmi mővek”,
filmek formájában –, hogy Jézus csu-
pán egy nagyhatású próféta volt, nem
több, s annyira valóságos ember, hogy
szerelmi kapcsolatban állt Mária
Magdolnával.

A da Vinci-kód című világsikert
aratott bestseller jó példa erre. A szer-
ző, Dan Brown regénynek nevezi
ugyan a művét, és elismeri, hogy a
könyv története fikció, tehát az írói
fantázia szüleménye, de olyan ügyesen
keveri a fikciót a valóságos történelmi
tényekkel, hogy a gyanútlan és hiszé-
keny olvasó történelmileg hitelesnek

vélheti a kitalált történetet is. (Ez is a
„hazugság lelkének” egyik jól bevált
módszere.)

…..
… nem lehet célja ennek a kis írás-

nak A da Vinci-kód elemzése, még
Bernard Sesboüé jezsuita szerzetes és
elismert teológus 2006-ban a Kairosz
Kiadónál magyarul is megjelent velős,
nagyszerű tanulmányának ismertetésé-
re sem vállalkozhatunk e néhány ol-
dalon.

…..
A tanulmány többek között kitér a

regény történetének, szereplői-
nek az apokrif evangéliumokkal
való kapcsolatára is. …

Egy elszigetelt kis írás, a II. századi
gnosztikus Fülöp evangéliuma szerint
Mária Magdolna valamiféle spirituális
házasságban élt Jézussal. (Gnoszticiz-
mus: tudás, ismeret általi megváltás.)

A da Vinci-kód szerzője ezt to-
vábbfejlesztve, a mai kor olvasónak íz-
léséhez igazítva már szexuális kapcso-
latról ír, melyből gyerekek is születtek.

Jézus házasságának feltételezése s
Mária Magdolna „felemelése” persze
újabb érvként szolgálhat a papi nőt-
lenség ellenzői és a feministák számá-
ra.

Miért is olyan képtelen felté-
telezés Jézus és Mária Magdolna
szerelme, házassága? – ennek rö-
vid végiggondolására hívnám meg a
kedves Olvasót.

Először is azt, akit ma Mária Mag-
dolnaként emlegetünk, valójában há-
rom Jézus közvetlen környezetében
felbukkanó nőalakból „gyúrták össze” a
századok során. Az említett tanulmány
részletesen   bemutatja  az  evangéliu-
mokból ismert három nőalakot, itt
csak  megemlítem  őket:  a  Magdalai
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Egy misztikus találkozás (jelenés).
A megdicsőült Krisztus mindannyi-
unkat hív egy Vele való bensőséges
szeretetkapcsolatra.

Mária, a betániai Mária  (Lázár  és
Márta testvére) és a „bűnös asszony”,
aki könnyeivel öntözte és megkente Jé-
zus lábát (ő nincs megnevezve az
Evangéliumokban). Az első századok
egyházatyái még világosan megkülön-
böztetik ezt a három nőt, csak később
kezdik összemosni őket, amihez aztán
nagyban hozzájárultak a képzőművé-
szeti ábrázolások.

Az evangéliumok tanúsága szerint
Jézus szeretettel, közvetlenül fordult a
nőkhöz is, magatartásában semmi
nincs a korabeli zsidóságra jellemző
hátrányos megkülönböztetésből – de
semmi jele annak, hogy bármelyikük-
kel szerelmi kapcsolatban állt volna.

Házasságának a feltételezése akkor
merülhet fel, ha nem hiszünk abban,
hogy Őbenne maga a második isteni

Személy, az örök Ige testesült meg, lett
valóságos emberré. A Megtestesüléssel
nem szűnt meg az Isten Fia lenni. Ő
egyesítette magában az isteni és
az emberi természetet, az Ő
egyetlen Személyében „házaso-
dott össze” a két természet –
ahogy ezt Pál apostol leveleiben olvas-
hatjuk.

Halála után pedig feltámadt, fel-
ment a Mennybe, ahol újból „helyet
foglalt” az Atya „jobbján”. Így az Úr
önmagában „jegyezte el” az egész em-
beri nemet, valamennyiünket mintegy
felvett Magába, saját testében en-
gesztelte ki az embert Istennel
(Istent az emberrel), felemelve
minket a fogadott fiúság, az Is-
ten-gyermekség méltóságára. A
keresztség szentsége által részesülünk
az isteni természetben, Isten ingyenes
kegyelméből – a megváltás, az Úr ke-
reszthalálának köszönhetően. Jézus a
„Vőlegény” – de nem egyetlen
nőé, hanem az egész Egyházé,
amely az Ő „Menyasszonya” – ol-
vashatjuk szintén Szent Pálnál.

Ez a számunkra felfoghatatlan ke-
gyelem kizárja, hogy Jézus egyetlen
nővel lépjen házasságra, hogy lekösse
magát egyetlen nő mellé. Ez lerántaná
Őt az antik, pogány „istenekről”
szóló mitológia világába, ahol az
istenek szerelmi viszonyt folytatnak az
emberek fiaival, s nagyon is gyarló em-
beri módon viselkednek, intrikákba
keverednek, civakodnak egymással.

A házastársak szeretetszövetségé-
nek Isten terve szerinti célja (amellett,
hogy a férj-feleség életre szóló társai
egymásnak) utódok, gyermekek világra
hozatala. Tudjuk, hogy Jézus a Szent-
lélektől fogantatott, Szűz Mária méhé-
ben, akit Isten rendkívüli kegyelme
megóvott az eredeti bűn „szeplőjétől”.
„Született, de nem teremtmény” –
valljuk a Krédóban.

De milyen gyermekek szület-
tek volna Jézus, az Isten Fia és
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egy nő, egy bűnbánó asszony há-
zasságából? Félistenek? Félig istenek
és félig emberek?

Isten kegyelemből részesít minket
isteni természetében, de ettől még mi
teljesen emberek maradunk, Isten te-
remtményei. Ő mindannyiunkat hív
a Vele való szeretetközösségre,
amely az örök életben lesz teljessé, de
már itt a földön megelőlegezi szá-
munkra – a szentségeken keresztül, a
Szentlélek bennünk lakozásával.

A pap a katolikus (egyetemes)
egyház felfogásában „alter
Christus” – Krisztus mása, jele Isten
népe körében – maga Krisztus cselek-
szik az ő személyén keresztül, mutatja
be a szentmisét, oldoz fel bűneinktől.
Urához hasonlóan ő is eljegyezte ma-
gát – nem egyetlen nővel, hanem az
egész egyházi közösséggel. Ő sem

egyetlen nőhöz köti az életét, hanem
mindenkié. Elmondhatja magáról,
amit Jézus mond önmagáról: kik az én
anyám, kik a testvéreim, rokonaim? –
mindazok, akik teljesítik mennyei
Atyám akaratát.

Isten végtelen alázata, hogy a
Megtestesülés titkába bevonja az
embert: ahogy Mária szabadon ki-
mondott „igen”-jére volt szükség ah-
hoz, hogy az Ige „testté”, emberré le-
gyen, úgy az Ő felkent papjainak is
hatalmat ad, hogy az ő szavukra a
Szentlélek által átlényegüljön a holt
anyag az Emberfia Testévé és Vérévé,
az örök élet Kenyerévé. Ahogy Jézus
Krisztus Szűz anyától született, úgy az
Ő papjai is önként igent mondanak a
hívásra, és egészen Isten és az Ő népe
szolgálatára szentelik magukat.

(- E.-G.-)
***************************

A teljes szöveget ld. a lapban!
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A nő méltóságáról
és hivatásáról

Néhány gondolat Boldog II. János Pál
MULIERIS DIGNITATEM kezdetű doku-
mentumából. (A dokumentum első részét
lapunk előző számában ismertettük.)

Az anyaság és a szüzesség a nő
hivatásának két különleges di-
menziója. Mindkettő Máriában
nyerte el jelentésének teljességét.

A férfi és a nő szülői mivolta közös,
de ennek a közös szülői mivoltnak mé-
gis a nő anyasága adja meg a legna-
gyobb részét. Így a nőnek nagyobb a
felelőssége e téren; a férfira viszont
épp emiatt a nő iránti különös elköte-
lezettség hárul. Mivel a férfi egy kicsit
kívül marad a születés folyamatában,
így az ő számára a nő anyasága hívás
és kihívás – a nő anyaságából kell
megtanulnia a saját apaságát.

Az anyaság különös kapcso-
latban van az élet titkával, ezért a
nő sokkal jobban képes egy konkrét
személlyel törődni, mint a férfi - ez a
női természetnek egy különleges jel-
lemvonása.

A szüzesség elsősorban Isten
kegyelme, nem pedig csupán az em-
ber önkéntes lemondása a házasságról
az Isten Országáért. …

A női hivatás e két dimenziója
között mélységes egység van a
személy legbensőbb lényegében,
hiszen mindkettő a jegyesi szere-
tetről, a másiknak való teljes
önátadásról szól – és a lelki
anyaságról is, mert a testi anya-
ságnak is azzá kell lennie, hiszen
az ember test és lélek.

Az Egyházról azt tanítja a Tanítóhi-
vatal, hogy az Krisztus Jegyese. …

… A Krisztus-Egyház kapcso-
latról pedig azt mondja a Szent-
atya, hogy Krisztus szerette az
egyházat, mint közösséget, de
minden egyes férfit és nőt külön-
külön is szeretett, és mint Meg-
váltó, áldozatul adta magát értük.
Ezzel minden egyes személy
meghívást kapott, hogy a Meg-
váltó jegyese legyen. Így a nőies-
ség és a menyasszonyi mivolt
minden ember szimbólumává
válik.

A Krisztusra vonatkozó Vőle-
gény-szimbólum hímnemű szim-
bólum, és Krisztus a férfiként
jött a világra. Az Ő isteni szerete-
te előképe és példája minden
emberi szeretetnek, de főleg a
férfiak szeretetének. …

Az Egyház lényege a „nagy
misztérium”, nem pedig a hie-
rarchikus szervezet, amely pusz-
tán a tagok megszentelődését
szolgálja. A szentség hierarchiá-
ban pedig egy nő, Mária az egy-
ház példaképe. Így az Egyház egy-
szerre „máriás” és „péteri-
apostoli”.

Isten örök terve szerint a nő
által jelent meg és vert gyökeret
a szeretet rendje a személyek vi-
lágában. …

Bıvebben ld. a lapban!

Hivatás –

küldetés



23

„Növelni az Életet…” –
„Isten teremtette általunk…”
Vallomás a nıi-anyai hivatásról

A képen a nagy
család: a szülık, a
hat gyermek, kiegé-
szülve  két gyermek
házastársával. (Zá-
rójelben az éveik
száma.)
Felsı sor: Máté (11)
Gyula (56) Gréti
(46) Marci (14) Ju-
dit (20)
Alsó sor: Andris
(19) Dávid (23) Kati
menyem (20) Bence
vejem (23) Meli
(24)

A CSALÁD ÉVÉNEK végefelé e szép nagy család édesanyját szólaltatjuk
meg (akinek írásai már többször megjelentek lapunkban). Gréti, egy hat-
gyermekes családanya nagyon ıszinte és mély vallomását közöljük a kö-
vetkezı oldalakon. Azt kérdezte tıle A Lélek Szava, hogy mit jelent számára
a nıi-anyai hivatás, nem ütközött-e ez az ı életében az „önmegvalósítás-
sal”; mennyiben segítette/segíti a hite, Istennel való kapcsolata a családi
életben…

CSALÁDANYA  ÉS/VAGY  ÖNMEGVALÓSÍTÁS?
A minap olvastam egy cikket, melyben Simone de Beauvoir Egy jó házból

való úrilány emlékei címő könyvét úgy emlegetik, mint amely megváltoztatta a
történelmet. Nos, én pár éve olvastam a könyvet, s utána olyasféle fájdalmas
gondolatok rajzottak a fejemben, hogy: lám, pedig katolikus családban nevelke-
dett ı is, micsoda sötét rejtély, hogy így elcsúszott az élete. Az is eszembe jutott,
hogy ha harcos fajta lennék, hát én ma épp az ellenkezıjéért hirdetnék keresztes
hadjáratot: hogy legyen már újra elfogadott és normális dolog az, ha valaki
„csak” a családjának él. Sokszor tapasztalom, hogy bár teljesnek tartom az
életemet, még keresztények is sajnálkozva, esetleg enyhe megütközéssel veszik
tudomásul, hogy nem is szeretnék munkahelyet, hiszen még négy óra (+ utazás)
is azzal járna, hogy csorbulna az az életforma, amelyet a férjem és a gyerekeim
szeretnek, tehát tılük venném el az idıt.
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Nem volt ez mindig így. Emlékszem, tízévesen orvos akartam lenni, kife-
jezetten úgy hittem, én leszek az, aki a rák ellenszerét megtalálja. Késıbb bioló-
gia-kémia szakos voltam, és nagyon szerettem a nyelveket, de minél idısebb
lettem, annál kevésbé tudtam elképzelni, hogy mi lesz belılem. …

Amikor Isten szinte elızmények nélkül, hirtelen belépett az életembe, s
megmutatta magát, egyre inkább Rá tudtam bízni a jövımet, és sőrőn kér-
deztem: Uram, mit akarsz, mit tegyek? S ma már látom, hogy İ vitt engem ar-
ra a munkahelyre, ahova egy volt osztálytársnım hívott. … akkor és ott ismer-
tem meg a férjemet, és leginkább az ı felesége szerettem volna lenni.

HIHETETLEN AJÁNDÉK NİNEK LENNI!
Hamarosan, és persze nem tervezetten várandós lettem. …
… a klasszikus értelemben sosem vágytam az anyaszerepre – úgy,

ahogy most a lányomon látom…
És ugyanígy a hagyományos értelemben vett nıi hivatás sem volt nyil-

vánvaló számomra. Kicsi koromban csakis fiúkkal játszottam (a lányok voltak az
indiánok, a fiúk és a Gréti a cowboyok), utáltam a szoknyát, sose sminkeltem
magam, se kozmetikus, se fodrász nem vonz, nem csevegek, tehát a felszínen
nem mutattam túl nıies jeleket.

Ugyanakkor pl. a Nık lelkigyakorlatán az idén is garmadával ismerhet-
tem fel magamban a valódi nıiesség vonásait, melyeknek jelenléte csodálko-
zó örömmel töltött el, és a sokadszori felismeréssel, hogy micsoda hihetetlen
ajándék nınek lenni! Mindig is az volt, de ma különösképpen fontos tudatosítani
ezt, amikor az élet annyira, olyan sokféle módon meg van támadva. Ugyanis a
nıi hivatás számomra olyasmiket jelent, hogy észrevenni és észrevetetni a kör-
nyezettel, és persze megélni, kifejezni a szépséget, a harmóniát, a jót, a gyen-
gédséget, az irgalmat, a megbocsátást, vigaszt adni, egyáltalán, növelni az
életkedvet, az Életet a másikban. Persze, mindez akár tudva, akár öntudatlanul,
de csakis Isten miatt megy – hiszen az İ tulajdonságai ezek mind, és Tıle lehet
ellesni, ha bent, a szívemben hagyom İt szóhoz jutni…

ISTEN TEREMTETTE ÁLTALUNK
Az anyai hivatás pedig úgy növekedett bennem, ahogy az elsı gyerme-

kem. Én a világra szültem ıt, ı pedig megszülte bennem az anyaságot. Az elsı
finom mocorgásai keltette heves szívdobbanásaim, az öröm hullámai, melyek
egyre erısebben átjártak, a Csernobil miatti aggódás szívembe sajdulása (Iste-
nem, ugye nem esett baja???) és a csodálkozás: hogyan szerethetem ennyire,
hiszen még nem is láttam, azt sem tudom, ki ı.  A boldog büszkeség, amikor
elkezdett domborodni a hasam, s az öröm (most már ık is tudják, hogy itt van),
amikor elıször átadták a helyet a buszon. – És mindezek elképesztı méretőre
erısödése, amikor elıször láttam ultrahangon azt a fehér foltocskát, amely moz-
gott, és vert a pici szív, amely a gyerekemé, a gyermekünké.

A szerelem csodálatos gyümölcse ı, mindketten benne vagyunk, de egyi-
künk sem, minden egyes sejtjében ott van, amit Isten továbbadandónak ítélt be-
lılünk, de annyira egyedi, hogy mégis, szinte semmi közünk hozzá; Isten terem-
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tette általunk a testét, és „saját kezőleg” a méhemben a lelkét… Ettıl párat-
lanul nagy csoda, megismételhetetlenül egyetlen az egész világon, s ebben ré-
szünk lehet, immár örökké, hiszen örök élete van…

Igen, úgy éreztem, valami egészen különleges kegyelem ez, nem is értet-
tem, hogyan bízhat bennem ennyire az Isten, hogy ilyen kincset helyez belém és
ad a kezemre – és teljes erıvel, teljes szívemmel, minden gondolatommal meg
akartam felelni ennek a bizalomnak…

És ez a csoda azután megismétlıdött minden gyermekünknél, de sosem
lehet elfelejteni az elsı gyerekarcot, amely a szülés megannyi közös szenve-
dése után rám nézett; s ez a homályos, mégis ısbizalomtól túlcsorduló tekin-
tet aztán megannyiszor visszatért a pelenkaszagú és erımorzsoló, türelemfaló és
életkipréselı elsı évek hétköznapjain, s át tudott lendíteni minden nehézségen.

AZ ELFOGADÁS ÉS AZ ELENGEDÉS MŐVÉSZETE
Anyának lenni számomra ma az elfogadás és az elengedés mővészetét

jelenti. A felismerés felelısségét, hogy lássam meg, legalább töredékesen, de
vegyem észre, mi az a feladat, amelyhez Isten talentumot adott a kicsinek, aki
még ezt nem láthatja. Az építést: tegyek meg mindent, hogy a rám bízott ember-
ke megvalósíthassa azt, amit csak ı tud, s ha nem teszi ezt, szegényebb lesz a
világ. ...

Közben minden dolgomat úgy végzem velük kapcsolatban, hogy sosem fe-
ledkezem meg arról, amit a rádiómősor címe oly találóan megfogalmazott: Isten
vendéget küldött a házunkba, nem a mi birtokunk, szépen engedjük el ıket,
ha itt az idı, és segítsük, hogy merjenek és vágyjanak önállósodni, saját életet
kezdeni. Ez nekem úgy sikerül, hogy mindig szemem elıtt volt: elsı az Úristen,
második a hitvesem, s ez mindent elrendezı értéksorrend maradt a szívemben
élı képtıl kezdve – nézd, drágám, micsoda kincsekkel áldattunk meg, gyere, is-
merd meg és szeresd ıket te is, és légy gazdagabb és boldogabb általuk! …

Természetesen a szenvedés nem úszható meg, hiszen erıs a kötıdés, és
ugye, amíg kicsinyek a gyerekek, addig valahogy erıs még az az illúzió, hogy
van közöm és hatalmam megakadályozni a rosszat körülöttük és fıleg bennük, s
rajtam múlik, mennyi értéket adok a lelkükbe. … Az a legnehezebb, hogy felis-
merjem az eszköztelenségemet, és el tudjam fogadni, hogy az elengedés akkor
is kötelezı, ha látom, hogy a vesztébe rohan, hogy zsákutcába tart.

Ilyen helyzetek elemi erıvel kérdeznek rá az életemben arra, hogy voltakép-
pen mit is jelent a szeretet, az elfogadlak, amint vagy, akkor is, ha egészen
más vagy, mint amit szeretnék látni, más lettél, mint amivé formáltalak volna
szívem szerint, és másképpen szeretsz, mint ahogy tanítottam… És ez is ajándék
Isten kezébıl, aki tudja mindezt, és irtózatos fájdalom, ahogy tágítja a helyzet a
szívemet. A vége ennek is az, hogy egy lépéssel megint közelebb kerülhetek a
Szeretet misztériumához és Istenhez, aki felkelti napját jókra és gonoszokra
egyaránt. (Mt 5,45.)

Gyergyói Gyuláné Gréti

A teljes szöveget ld. a lapban!
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Szociális testvérek Kubában

A kubai szociális testvérek az idén októberben ünnepelték letelepedésük
60. évfordulóját. Ez alkalomból szeretnénk kicsit megismertetni ıket ked-
ves Olvasónkkal, A Lélek Szava kérdéseire adott válaszaikon keresztül
(amelyeket itt-ott kiegészítettünk a Budapesten székelı nemzetközi köz-
pontunk által készített rövid történeti összefoglalóból).

– A karibi ország elég messze esik Közép-Európától… Hogyan, milyen

körülmények között tudott gyökeret verni egy magyar alapítású közösség

Kubában? Ki alapította meg a kubai kerületet 1951-ben?
– Csekey Nikoletta, a Szociális Testvérek Társasága kubai kerületének meg-
alapítója egy másik testvérrel együtt 1949-ben érkezett meg Kubába. Azért
hagyták el Magyarországot, hogy Slachta Margit testvérhez csatlakozzanak, aki
Kanadában várta ıket. (Mint tudjuk, Margit testvér politikai okokból kényszerült
emigrálni.) A két testvér kanadai vízum hiányában került Kubába, ahol Nikoletta
testvér fivére, Csekey István szalézi szerzetes misszionáriusként mőködött.

Az isteni gondviselés intézte
úgy, hogy a testvérek ellátogas-
sanak El Cobréba, a Szőzanya
kegytemplomába.
(Ld. a képen.)
Az akkori santiagoi érsek,
Mons. Enrique Pérez Serantes

éppen nıvéreket keresett, az El
Cobreban felmerülı szükségle-
tek ellátására. Margit testvérhez
írt levelében azt kérte, hogy
küldjön testvéreket Kubába.
Felsorolta, milyen feladatokat
szeretne a szociális testvérekre

bízni: foglakozzanak a kegyhelyet látogató zarándokokkal, vezessék az akkor
éppen már épülıben lévı zarándokházat, és végezzenek szociális munkát a nagy
szegénységgel küszködı faluban.
Nikoletta testvér még Havannában megismerkedett Serafina Fernándezzel.
Együtt utaztak Kanadába. Miután Margit testvér engedélyt adott az alapításra,
visszatértek Kubába, ahol még ketten (Eladia Sotolongo és Estrella Tirado)
csatlakoztak hozzájuk. İk négyen alapították meg a Szociális Testvérek elsı
házát El Cobréban, 1951. október 11-én. Ezt a napot tekintik a kubai testvérek
a kerület megalapításának.
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– Magyarországon (néhány rend kivételével) épp 1950-ben vonták meg a

legtöbb szerzetesrend mőködési engedélyét – a Társaság központja az

USA-ba, Buffaloba került át. De Kubában sem kedveztek a politikai vi-

szonyok az Egyház és fıként a szerzetesrendek számára. Hogy tudtak mé-

gis (legálisan) mőködni a kubai szociális testvérek?
– Kubában az ötvenes években forradalom robbant ki a diktátor (Battista) ellen.
A felkelés központja közel volt El Cobréhoz. A harcok miatt nagy bizonytalan-
ságban és aggodalomban éltek a testvérek. A forradalom 1959. január 1-jén gyı-
zött, ám a kezdeti eufóriát újabb félelem váltotta fel, amikor az új rendszer mar-
xista-leninista irányt vett. A Havannában élı testvéreket plébánosukkal és sok
más pappal együtt deportálták. A testvéreknek sikerült visszatérniük El Cobréba.
Nikoletta testvérnek ebben a helyzetben kellett megint a számkivetést választa-
nia. Az USA-ba ment, ahol 1972-ben meg is halt.
A kubai testvéreknek, mivel tısgyökeres kubaiak voltak, felkínálták a szabad
választást az ország elhagyása vagy a maradás között. A testvérek a maradást
választották. Serafina testvér állt a kis csapat élére. Összesen ık heten voltak
azok a szerzetesek, akik a három keleti provinciában megmaradtak!

–Nem volt-e akadály a begyökerezıdésben a másfajta kultúra, életstílus,

temperamentum, lelkiség stb.? Hogyan terjedt el nálatok a Társaság, ér-

keztek-e hamarosan új (ottani) hivatások?
– Társaságunk karizmája nagyon tágas, ez tette, lehetıvé, hogy a testvérek min-
den helyzetben szembe tudjanak szállni a nehézségekkel. Nem éltek
klauzurában, hanem az embereket meglátogatták az otthonaikban, a szegény és
az egyszerő néppel kerültek kapcsolatba. Az emberek kezdetben kicsit megle-
pıdve fogadták a testvérek „modernségét”, de aztán gyorsan befogadták ıket.
İk voltak az „anyák”, akik a súlyos paphiány miatt a plébániákon dolgoztak
(ahogy ez most is van).
Érkeztek új hivatások is. Megnyitották a noviciátust Kubában. 1959-re már hét
(ideiglenes) fogadalmas testvére volt a kubai alapításnak. A testvérek három új
helyen telepedtek le.

– Milyen konkrét munkaterületeitek, apostoli szolgálataitok voltak koráb-

ban és ma milyen területeken szolgáltok?
– A borzasztó nagy paphiány miatt a testvérek kezdetben fıleg a különbözı plé-
bániákon végeztek pasztorációs munkát. …
A környezı tanyák számára katekista központokat szerveztek. Kézimunka isko-
lát indítottak a falusi lányok számára, és étkezdét nyitottak a szegény falusi
gyermekeknek. Ez utóbbi ellátására az egész országból érkeztek az adományok.
1952-ben a zarándokház is megnyitotta kapuit, Nikoletta testvér vezetésével.
…
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– A kubai kerületnek jelenleg a noviciátuson kívül még öt háza van: El
Cobréban, Santiagóban, Havannában, Camagüeyben és Poncéban (ez utób-
bi USA, Puerto Rico).

… Az évek során a munkaterület kibıvült. Ma már szociális területen is szolgál-
nak a testvérek. A Karitász és más nemzetközi humanitárius szervezetek (anyagi)
segítségét is felhasználva különbözı projekteket vezetnek, elsısorban a nık, fi-
atalok és a gyermekek érdekében: komputer használat, kézmővesség és „emberi
értékek” tanítása, különbözı munkahelyekre felkészítı mőhelyek, az országban
elterjedt szinkretista vallások kutatása, börtönbıl szabadul nık rehabilitálása;
egyedül élı anyák felkarolása, anonim alkoholisták stb. Plébánián betegekkel,
fogyatékosokkal és egyéb szükséget szenvedıkkel való foglalkozás.

– Hogyan emlékeztetek

meg a 60. évfordulóról?
– Elsısorban lelkileg ké-
szültünk elı, több hónapon
át, Margit testvér és mások
írásait felhasználva, közös-
ségi reflexiókkal. Maga az
ünneplés egy kulturális mő-
sor volt az egyik santiagói
plébánián, valamint egy
szentmise, melynek
fıcelebránsa a santiagói ér-
sek, Msgr. Dionisio Garcia
Ibañez volt. Mindkét ese-

ményre sokan jöttek el, és nagyon ünnepi volt a hangulat.
A felkészülés és az ünneplés által igyekeztünk tudatosítani, hogy mit is kér tı-
lünk Isten ezekben az idıkben.

Kicsit bıvebben ld. a lapban!
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A MAGYAR  KATOLIKUS
KARIZMATIKUS
MEGÚJULÁSNAK
az idén októberben tartották a 20. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁT Budapes-
ten. Az elıadások  fı témája ezúttal az imádság volt.

DAMIAN STAYNE neve a Megújulásban résztvevık számára fogalommá
vált, miután már két ízben – 2008-ban, majd az
idén tavasszal is – járt nálunk, közösségével
együtt, ún. karizmaiskolát tartani, melyet mind-
két alkalommal gyógyító imanappal zártak. És
történtek a jelek és csodák. (Lapunk idei 2.
számában jelent meg errıl egy összefoglaló
cikk.) – 2012. februárjában újból ellátogat Bu-
dapestre D. Stayne egy többnapos lelkigyakor-
lat tartására.

E két nevezetes esemény kapcsán az alábbiak-
ban Damian Stayne egy 2009-ben született írá-

sából, majd egy vele készült interjúból közlünk néhány gondolatot.

Egy új korszak küszöbén

„Mi a karizmatikus megújulásban Is-
ten nagy mővének a részesei va-
gyunk, amely alapvetıen érinti az
életünket, ugyanúgy mint más
százmilliókét világszerte. Láttunk és
hallottunk nagy dolgokról. De lát-
tuk-e Isten terveinek teljes virágzá-
sát és Isten nagy mővének vízióját
teljesen?” – teszi fel a kérdést
Damian.
Nem szabad megtorpannunk! Pünkös-
di körökben világszerte hihetetlen nagy
dolgok történnek, miközben mi elbá-
tortalanodunk és azt kérdezzük, miért
nem történnek a katolikus megújulás-
ban ilyen hatalmas dolgok.
Damian emlékeztet arra, hogy a kato-
likus egyház történetében is voltak
nagy megújulások, melyek elsısor-
ban egyes szentek nevéhez kötıdtek.
Például Szt. Iréneusz (K.u.110) cso-
dákról számol be, sıt, halottak feltá-
madásáról,  úgy,  mint  a  normális  ke-
resztény szolgálatot kísérı jelenségek-

rıl, akár a helyi plébániák életében. A
sivatagi atyák  által  indult mozgalom
hihetetlen csodákhoz vezetett – halot-
tak feltámasztása, hónapokon át tartó
kenyérszaporítás, hatalom az elemek
felett, étel nélkül való élés éveken át,
csodás gyógyulások és szabadulások.
Néhány kolostornak ekkor 10 000 fe-
letti szerzetese volt.
Egy másik csodálatos kegyelmi idı-
szak Szt. Patrick (389-461) életében
volt. 30 év alatt Patrick szinte egy
egész népet megtérített a pogányság-
ból, a Druidák jól kiépített vallásából.
350 püspököt szentelt, 700 templomot
épített, 5000 papot szentelt fel, és kü-
lönleges csodákat mővelt egyesek
szerint napi rendszerességgel. Ferreri
St Vince (1350-1419) körülutazta Eu-
rópát, és bár csak a valenciai nyelvet
beszélte, mégis mindenki értette, min-
den országban, ahol tanított. 10.000
ember kísérte az utazásait, akik a
Gondviselésbıl éltek, közbenjártak, ki-

Lelkiségek, mozgalmak
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szolgáltatták a szentségeket, és segí-
tették az ı szolgálatát. Hatalmas tö-
megek tértek vissza Európa-szerte a
hithez, és sok nem-keresztény meg-
tért. Saját állítása szerint több ezerre
volt tehetı csodáinak száma. Az Acta
Sanctorumban 873 csoda fel van felje-
gyezve, valamint 28 ember feltá-
masztása is…
Kb. öt éve érzékelhetı a Szentlélek-
nek egy új, erıteljesebb kiáradása,
amely megnyilvánul a gyógyulások
és csodák számának szaporodásá-
ban is. Mintha egy nagy fordulat felé
közelednénk, egy új idıszak küszö-

bén lennénk. Isten „mozdulása”,
kezdeményezése ez…– írta D.
Stayne, saját és mások tapasztalatai
alapján, 2009-ben…

…..
Az utóbbi idık pápáinak víziója volt a
Pünkösd kultúrájának elterjesztése az
egész Egyházban, amely alapvetı
hatással lesz a világra…
Miközben hálásak vagyunk az eddi-
giekért, sürgetıen várjuk, hogy a
pünkösd tüze ragyogóan beborítsa
az egész világot. …

Egy interjúban a riporter (Kristina Cooper) kérdéseire válaszolva Damian
Stayne elmondta, mennyire fontos ma imádkoznunk a csodákban való hitért. A
gyógyulások Isten országának terjedését szolgálják, az igehirdetés megerősíté-
sét. Fontos újra felfedezni a csodákkal és jelekkel kísért, hitelesített evangelizáció
jézusi modelljét, amely ma is „működik”.

Azt tapasztalják, hogy akik jobban tudatában vannak szegénységüknek és
Istenre szorultságuknak, azok között jellemzıbb az erıs hit a csodákban. (Pl. Af-
rikában tömeges gyógyulások történnek, míg Angliában ez nem jellemzı.)

A riporter kérdésére, hogy miért fontosak ma a jelek és a csodák az evan-
gelizációban, Damian ezt válaszolta:

„Az emberek ma fenyegetve  és bizonytalanságban érzik magukat sok dolog
miatt, és érezniük kell, hogy van valaki, aki jó és erıs, aki szereti ıket, meg
tudja óvni és segíteni tudja ıket. Szóval úgy érzem, hogy Isten erejének meg-
nyilatkozása fontos, leginkább a gyógyítás területén. A csodák annak a jelei,
hogy elközelgett az İ országa. Az elmúlt években megnıtt az érdeklıdés és
nyitottság a vallási dolgok iránt. Vegyük észre, hogy az embereket mennyire
vonzzák a New Age módszerei, illetve a "természetgyógyászat". Sokan hisznek a
természetfeletti gyógyításban és oda mennek, ahol ezeket kínálják nekik. Ezért
fontos megmutatnunk, hogy a mi Istenünk nagyobb és erısebb, mint az összes
többi isten ott a piacon. Azt gondolom, az evangélium hihetısége a tét, és az
emberek akarják tudni, hogy hol van az igazi szellemi hatalom. A jelek és csodák
tisztán demonstrálják, hogy Jézus él, és mindennek Ura.
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Íme, jön a te igaz és
üdvözítő Királyod

Kiáltsuk mi is Krisztus felé, kiáltsuk: Áldott, aki jön  az Úr nevé-
ben, Izrael királya (vö. Mt 21, 9; Zsolt 117, 26). Figyeljünk, mint pálmaágakra,
a kereszten elhangzott utolsó szavaira. Ne is az olajfaágakkal, hanem az egymás-
nak nyújtott alamizsnálkodás jó cselekedeteivel dicsőítsük meg őt. Ruháink he-
lyett terítsük lába elé szívünk égő vágyait, hogy szívünkbe vonulva már egészen
bennünk is maradjon, s mi egészen őbenne, ő pedig egészen mibennünk legyen.
Zengjük el Sionnak a próféta ujjongó szavait: Bízzál, Sion leánya, és többé már ne
félj: Nézd, Királyod vonul be hozzád, szerényen,  szamárháton, a teherhordó ál-
lat csikaján (Mt 21, 5).

Az jön hozzád, aki mindenütt jelen van, mindent betölt, hogy ben-
ned is munkálja a megváltás mindenkinek szóló művét. Az érkezik
most hozzád, aki nem azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem a bű-
nösöket a megtérésre (vö. Mt 9, 13), hogy a vétekben tévelygőket ma-
gához visszaédesgesse. …

… Ragyogj fel, ragyogj fel, Jeruzsálem (zengjük mi is Izajással, ezzel a har-
sogó szent kürttel), mert elérkezett  világosságod, és az Úr dicsősége felragyo-
gott fölötted  (Iz 60, 1).

De milyen világosság ez? Bizonyára az, amely megvilágosít min-
den e világra jövő embert (vö. Jn 1, 9). Világosság, de örök világosság;
időtlenül sugárzó, mégis az időbe belépő világosság, emberi testben
megjelent, de abban el is rejtett világosság. Világosság, amely körülra-
gyogta a pásztorokat, és a napkeleti bölcseknek megmutatta az utat.
Világosság, amely kezdettől e világon volt, és a világ őáltala lett, de
mégsem ismerte fel őt a világ. Világosság, amely a tulajdonába jött, de
övéi, nem fogadták be. …      Szent András krétai püspök szónoklataiból.

(Zsolozsmáskönyv IV. 432-433.o.)

Örömhír!

����������������������������������������������������

Minden kedves Olvasónknak az Úr örömteli várását,
érkezését, boldog, békés Karácsonyt és új évet kívánunk!
Krisztus szeretete, a Lélek öröme, az Atya gondviselése
legyen erısségünk, reményünk, életünk kiapadhatatlan,

élı Forrása a mindennapokban és az ünnepeken.
����������������������������������������������������
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Kedves Olvasóink!

Mindenekelıtt most is megkö-
szönjük, hogy napjaink informá-
cióözönében is „meghallották” A
Lélek Szava csendes hangját.
Köszönünk minden segítséget,
biztatást, visszajelzést – és kér-
jük, várjuk az elkövetkezı évben
is. Külön köszönet illeti azokat,
akik áldozatos munkával segíte-
nek a lap terjesztésében, abban,
hogy eljusson Olvasóinkhoz.
Kérjük, hogy akinek módjában áll,
továbbra is segítsen abban, hogy
minél többen megismerjék a la-
pot, plébániáján, lakóhelyén, ro-
konai, barátai körében. (Pl. kará-
csonyra ajándékozzon Lélek Sza-
va elıfizetést.)

Sajnos minimális mértékben
2012-ben is emelnünk kell a lap
árát (bár ez sem fedezi a költsé-
geinket, hiszen gyakran használ-
juk a lapot ingyenes sajtóapostol-
kodás céljára…)

Egy példány ára 20012-ben
220 Ft lesz,

az éves elıfizetés 1700 Ft.

A megrendeléseket, elıfizetéseket
január végéig kérjük eljuttatni a
terjesztés címére:

Zsók Mária, 1114 Budapest,
Bartók B. út 61. III. em. 6.

a mellékelt csekken  vagy számla-
számunkon (ld. jobbra, az imp-
resszumban).
A csekk közlemény részén kérjük
feltüntetni: „A Lélek Szava 2012.
évi elıfizetése ……… példányra”.

A Lélek Szava Szerkesztısége

A Lélek Szava
Katolikus lelkiségi lap

Megjelenik évente öt alkalommal:
Húsvét és Pünkösd elıtt, augusz-
tusban, októberben és adventben.

Kiadja: a Szociális Testvérek
Társaságának magyar kerülete

Felelıs szerkesztı: Exner Gabriella SSS
A Szerkesztıség címe:
1029 Budapest, Báthori L. u. 6.
� (06–1) 376-8390
e-mail: exner@hcbc.hu

Borító kivitelezése: Baumann Miklós
Kapható: templomokban, katolikus
könyvesboltokban, egyéni terjesztés
útján.

Elıfizetési díj 2011-re  1600 Ft.
Elıfizethetı a terjesztés címén:
Szociális Testvérek Társasága,
Zsók Mária, 1114 Budapest, Bartók
B. út 61. III. em. 6. ���� 466-6671
(Ügyelet: hétköznap de. 9-12 ó.)

SZÁMLASZÁM: 11100104-19639219-
36000001 Szociális Testvérek
Társ., A Lélek Szava

Romániában terjeszti: Fogarasi Edit
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str. Revolutiei din Decembrie,
Nr. 13,B,9

A terjesztés e-mail címe:
zsokmarika@gmail.com

Adományokat köszönettel
elfogadunk! A lapban közölt íráso-
kért, illusztrációkért tiszteletdíjat
nem fizetünk! Kéziratokat nem ır-
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