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Kedves Olvasóink!

Egy rendkívüli, bıvített (dupla
terjedelmő) jubileumi számmal
jelentkezik ezúttal A Lélek
Szava, ahogy azt a borítón je-
leztük.
Ezért ebben a számban nem
találhatók a szokásos rovatcí-
mek, bár a tematikája hasonló
a korábbi számokéhoz.
Szerkesztıségünk is élt azzal
az elterjedt módszerrel, hogy
jubileuma (ill. a kiadó jubileu-
ma) alkalmával a lap korábbi
számaiból idézünk fel doku-
mentum értékő, már archívnak
számító írásokat.
A mai képdzsungelben nem
könnyő a legmegfelelıbbekre
rátalálni, és a kis formátum
miatt is sajnos nem tudunk
annyi fotót közölni, amennyit
szeretnénk.

*********************

Jubileumi számunk megjelenését
több szervezet is támogatta.
Ezúton mondunk köszönetet nekik:

Salkaházi Sára Alapítvány
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Közeledik a Pünkösd!
A diadalmas Pünkösd ünnepe!*

Minden ünnep öröm. De várhatunk-e ünnepet nagyobb készülettel, feszüléssel és
örömmel, mint a Pünkösdöt?

A Pünkösd kibontakozást, befejezıdést, célbaérést jelent. Azt jelenti,
hogy a Szentlélek megkoronázza a teremtés mővét, melybe az ember belerontott,
de melyet a Megváltó kiszabadított a romlás zsarnoki hatalmából, és visszahe-
lyezett a mennyei Atya kezébe. De mit használna, hogy születtünk, hogy meg-
váltattunk, ha nem tudnánk a megváltottság állapotában megmaradni, ha meg
nem szenteltetnénk, ha nem nyernénk erıt és világosságot ahhoz, hogy Isten
gyermekei maradhassunk.

Mit ér a kezdés és küzdelem, ha nem koronázza azt meg gyızelem!
Az Úr Isten mővei soha sem tévesztenek célt. İ ugyan meghagyja az em-

bernek egyszer odaadott szabad akaratát, mellyel látszólag bele is ronthat tervei-
be, de a végsı kibontakozásnál az İ fölséges gondolatai valósulnak, bármily ki-
térések, megszakítások, sıt derékban-törések jelzik is útirányát. Végleg nem
gyızhet senki sem Ellene, csak Vele. Jó erre a mai apokaliptikuS idıben sokszor
gondolnunk és rendületlenül állnunk azon lobogó alatt, melynek Ura, a Szentlé-
lek, még soha nem veszített csatát és nem is fog!

Fölséges és nagyszerű ünnep Pünkösd! Isten legyőzhetetlen Lelkének, Szere-
tetben, békében, vigasztalásban és erőben győzelmes Lelkének diadalünnepe!

A mi idei Pünkösdünknek egészen különös bensıséget ad az a tény,
hogy idén egybeesik a Megszentelı Lélek ünnepe kis Társaságunk alakulá-
sának évfordulójával.

Május 12! 1923-ban lett ez a nap kitörölhetetlenül emlékezetes életünk-
ben. Az idei május 12-e nagy jót rejt számunkra, melyet a kegyelmek Oszto-
gatója nekünk, gyarló, szegény, de feléje törekvı gyermekeinek ad. Idén tesz fo-
gadalmat Christilla testvérünk, akiben Társaságunk fájának örökimádó ága
meghozta az elsı bimbót, miután Piroska néni késıi hivatásában elızıleg már
kihajtott. – És a mi részünkrıl mivel tegyük emlékezetessé ezt az évet? Mit ad-
junk viszont az Úrnak mindazokért, amiket nekünk adott?

Határozzuk el hálás és nagylelkő lendülettel, hogy nemcsak így-úgy, hanem
apostoli, térítıi lelkesedéssel fogunk együttmőködni a Szentlélek Szövetségnek
abban a most kibontakozó mozgalmában, melyet azért indít, hogy „az emberha-
lál és Istenalkonyat” mai világában hazánkat országos méretekben a Szentlélek
Úristenhez közelebb hozza, és így hozzásegítse ahhoz, hogy földi és alvilági
pokloknak és ördögöknek ellentállva, megmaradjon Krisztus Király uralma alatt,
és így megırizze földi és örök boldogságát.

Slachta Margit testvér (1940.)

                                                          
* A Testvér, 1940, XI. évf. 4. szám
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A mindeneket megújító Lélek

Amikor mi evvel a nagy programmal, hogy a Szentlélek tiszteletét terjesz-
teni óhajtjuk, s evvel a kérdéssel foglalkozni akarunk, úgy jártunk, mint általában
szoktunk, amikor akár egy emberrel, akár egy anyaggal foglalkozunk hosszab-
ban: mindig  gazdagabban bontakozik az ki. Így azt látjuk, hogy a szociális hiva-
tás és a Szentlélek kultusz szerves  összefüggésben van egymással. Mert
ha a karitatív munkához is rengeteg  iniciatíva kell, mennyivel inkább ott, ahol
közéleti szolgálat van fölvéve. Ott az ember természetes erıi nem elég biztos el-
igazítói, hanem ezen megérzı képességhez annyira kell a Szentlélek.

Kit ne boldogítana a lelkiség, hiszen mindannyian vágyunk utána, s ezt a
vágyat szeretnénk megvalósítani a különbözı munkakörökben. A lelkiségnek et-
tıl a vágyától a világ nagy nyomorúságai – amelyek okozójául bátran a léleknél-
küliséget mondhatjuk – enyhülni fognak.

Mi a Szentlelket akarjuk esengve magunkra és másokra lehívni,
hogy általa megújuljon a föld színe.
Mert az İ kegyelme az a megnevezhetetlen és megfoghatatlan valami,
ami a földön mindent új meglátásba helyez. Ami az embert örömnek és
fájdalomnak zsarnokságától függetleníti, jóból, rosszból értéket emel ki,
átértékeli, kezünkbe adja és boldogságunk eszközévé teszi.
A Lélek, Krisztus Lelke, a mindeneket  megújító Lélek eszközli min-
dezeket.

És mily kevesen ismerik İt. … a mi korunknak a Szentlélek egy távol álló, el-
vont, magasztos fogalom, melyet  valahová a felhıkön túlra helyez, de az életbe
beállítani nem tud. És arról, hogy ı szó szerint megkaphatja a Lelket, valójában
nem hallott, vagy nem gondolta, hogy ez kézzel foghatóan értendı.

Pedig a Szentlélek a legnagyobb tény, a legreálisabb valóság. …
Mikor Krisztus Urunk fölemelkedik a mennyekbe, a magukra maradt tanítvá-

nyok bezárkóznak az utolsó vacsora termébe – a zsidóktól való félelem miatt.
Mi ülünk ott a cönákulumban, az ı személyükben magunkra ismerünk, félünk,

nem tudjuk, mihez kezdjünk... Nincs bennünk lendület... az élet keserő tenger...
nem merünk...

És a Lélek leszáll az apostolokra! Viharban, zúgásban jön!
Tüzes nyelvek alakjában jelenik meg!

És a cönákulum ajtajai feltárulnak, a félénk halászok kilépnek, lelkük lángol,
szemükben tőz ég, sokaság győlik köréjük, elfelejtenek félni, szólni kezdenek,
másokat meggyıznek, apostoli utakra indulnak, a végén ajkukon himnusszal
mártírhalált halnak, és nyomukban új alakot ölt a föld  színe, és jön a tavasz.

Ezt jelenti venni, megkapni a Szentlelket: Az életnek legnagyobb
élménye! Nem mese, nem elmélet, nem feltevés, nem képzelet, ha-
nem élet, élet, élet!

A mi életünk is elváltozik, ha megkapjuk İt. Csodálkozó szemünk elıtt fel-
gördül lassan az élet érthetetlenségeinek függönye, megkezdıdik  az isteni szín-
játék. Új meglátások, új megértések, új eligazodások. Fölszabadulás a  véletlenek
szolgaságából. Értjük, hogy nem érthetünk meg mindent, s ebben megnyug-
szunk. Gyermekekké leszünk és erısekké.



4

Az élet összes síró és örvendezı jelenségei misztikus metamorfózison
mennek át, és isteni színeváltozásban vonulnak föl elıttünk.

A földi küzdelmes evolúcióból látjuk kibontakozni a végsı diadalt.
Az élet minden terhe, bőne és nyomora, ördög és pokol  engedelmes kész-

ségben a Fölségesnek egyetlen gondolatát szolgálják, és ez:
a mi megszentelıdésünk, amint ezt a Szentírás kinyilatkoztatja.
Ó, a Szentlélek fölségesen tanít, mert igazságban tanít, és az igazság  az,

hogy az élet szép, a szenvedés megváltó erı, és az öröm áldott.
Az újabb ünnepek közé tartozik Krisztus Királyságának ünnepe. De még

Krisztus sem Király, míg meg nem hódítja számára szívünket, értelmünket és
akaratunkat a Szentlélek. Addig nincs erınk arra, hogy ıt trónra emeljük. Addig
nem kapjuk meg a kegyelmi látást; a mindent átértékelı képességet, addig a
gyakorlatban nem vagyunk megváltottak, nem szabadultunk meg a bőntıl és
szenvedéstıl. Addig ott ülünk bezárkózva a  cönákulumban, addig – ha
katholikus templomban is imádkozunk – nem  sokban különbözünk az élet klasz-
szikus pogányaitól, addig talán a tenger  keserő-sós vizén evezünk, talán egy
rossz betérı korcsmában szállunk meg, és reggelre kelve fáradtan vánszorgunk
tovább.

A Szentlélek átélése nélkül nincs kereszténység.
Adjunk át tehát neki mindent! Vigyen át mindent az isteni metamorfózison.
Adjuk át elıször is önmagunkat, hogy az isteni akarat engedelmes  eszkö-

zeivé legyünk. Gyöngeségeinket, hogy abból erıt emeljen ki. Tévedéseinket,
hogy azok által alázatossá tegyen. Szenvedéseinket, hogy azokban megneme-
sítsen. Küzdelmeinket, hogy általuk embertársainkkal összekapcsoljon. Örömein-
ket, hogy azokból mások számára erıt merítsünk. Szerencsénket, hogy abból
pazaroljon.

Adjuk át még bőneinket is! A Szentlélek illetése nyomán még azokban is
érték van: Ezekbıl aknázza ki megtérésünknél a többszeretetet. „Akinek több
tartozása engedtetett el, az jobban szeret."

Lélek, drága Szentlélek, szállj le ránk! Mennyi átváltoztatásra, meg-
látásra, erıre és vigasztalásra szorulunk. Hívunk, várunk, esengünk
feléd.

Mily boldogító hivatásunk van nekünk, kik a Szentlélek tiszteletét  terjeszthetjük. –
Bármily fontos is a szociális munka, tudjuk, hogy a Lélek nélkül nem jelent
semmit. Nélküle a mozgalmak, a reformok, a  szociális berendezkedések és a
törvények üres formák, élettelen gépezetek, talán romboló erık.

De vele, a Szentlélekkel minden életet nyer, minden kiformálódik  és „új
alakot" ölt.

Testvér, a boldogság és szeretet Lelke jár közöttünk, hozzád is szól,
akarsz-e az İ mindeneket megújító  munkájában részt venni?

(Megjelent A Lélek Szava 1935/4.számában,
szignálás nélkül. Valószínőleg Slachta Margit a szerzıje.)

Azon kedves Olvasóink, akiknek tapasztalatuk van a Szentlélekben való
megújulásról, Lélek-keresztségrıl,  bizonyára ráismernek a fenti sorokban
saját tapasztalatukra…! De a Lélek ott fúj, ahol akar, mindenki „megkapja”

aki a szíve mélyébıl, nyitott szívvel kéri, várja a Lélek kiáradását.
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Az új pápáról

A pápaválasztás elıtt az interneten terjedt egy imamozgalom, melybe a
szociális testvérek közül is sokan bekapcsolódtak: kérésre elküldték a
bíborosi testület egyik tagjának nevét és néhány életrajzi adatát, s lehetett
imádkozni a „kiosztott” bíborosért, hogy a Szentlélek vezesse a szavazás
során. Igazán csak gratulálni lehet a többnyire idısebb tagokból álló
testületnek, hiszen sokakkal együtt úgy látjuk, nem emberi meggondolások
vezették ıket, hanem hagyták magukat a Szentlélektıl vezetni.
A szent elıdökhöz méltó személyiséget választottak, aki egyszerőségével,
közvetlenségével azonnal meghódította az emberek szívét, akinek gesztusa-
in, szavain átsugárzik a názáreti Jézus irgalmas, minden embert befogadó
szeretete, aki  a szegényeknek hirdeti az Örömhírt, hogy Jézus Krisztus ke-
resztáldozata a mi bőntıl való szabadulásunk fája, kapu az örök életre. Erre
az örömhírre szomjaznak mai szorongattatott helyzetükben evilág szegé-
nyei, kivetettjei, mindazok, akik szeretnék meghallani a Lélek szavát…

Isten nem várta meg, hogy elmenjünk hozzá, irgalmas atyaként İ maga in-
dult el felénk, Fiában jött el közénk. Minket, ma élı keresztényeket, Krisztus-
követıket is arra hív ez, hogy lépjünk ki magunkból, induljunk el a legtávo-
labbiak, az elveszett bárányok felé, azok felé, akik még nem találkoztak a Fel-
támadt Krisztussal s az élet perifériáján élık felé – a jó pásztor, az irgalmas sza-
maritánus példájára. Vigyük el hozzájuk hitünk fényét és örömét, vigyük el hoz-
zájuk a reményt – erre buzdít minket az új pápa, egyszerő, közérthetı, imádság-
ból, szívbıl fakadó és a szívekbe hatoló szavakkal.

Matteo Crimella atya, biblikus szakértı a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva
elmondta, hogy jelenleg Milánó egyik külvárosának plébániáján teljesít
szolgálatot. A pápa elsı Úrangyala imádságát követıen szokásának megfe-
lelıen délután 5 órakor lement a templomba, hogy a 6 órakor kezdıdı
szentmise elıtt gyóntasson. A legtöbbször egy-két hívı érkezik, hogy gyón-
jon. Ferenc pápa szavai után azonban aznap este két órán keresztül végezte
a gyóntatást. A hívek megvallották neki, hogy hosszú ideje nem gyóntak
már, de a Szentatyát hallva igényét érezték, hogy megtegyék. Ez csodálatos
jel – állapította meg Crimella atya. Egy ember, aki Isten szeretetérıl, az ir-
galmasság élményérıl, Isten iránti szenvedélyérıl szól, azonnal felébreszti
másokban is, hogy megéljék ezt a tapasztalatot.

„Íme tehát a meghívás, amellyel mindannyiótokhoz fordulok: fogadjuk be
Krisztus feltámadásának a kegyelmét! Engedjük, hogy Isten irgalmassága
megújítson minket, engedjük, hogy Jézus szeressen minket, engedjük, hogy
szeretetének ereje átalakítsa a mi életünket is; és váljunk eszközeivé ennek az
irgalomnak, legyünk olyan csatornákká, amelyeken keresztül Isten megöntöz-
heti a földet, megırizheti a teremtett világot és kivirágoztathatja az igazságos-
ságot és a békét.” (Idézet Ferenc pápa húsvéti üzenetébıl)
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NÉHÁNY  SZÓ ÉLETÚTJÁRÓL, SZEMÉLYISÉGÉRİL:

Olasz bevándorlók gyermekeként született Buenos
Airesben, apja Torino közelébıl származott, ahol
vasúti munkás volt, anyja háztartásbeliként élt.
Négy testvérével nevelkedett, és eredetileg ve-
gyésztechnikusnak készült, de 1958-ban mégis in-
kább belépett a jezsuita rendbe, hogy papnak ta-
nuljon. 1969-ben szentelték fel, ifjú papként iro-
dalmat, pszichológiát, filozófiát tanított. Már ekkor
nagy reményeket főztek hozzá. Pár éven belül je-
zsuita tartományi fınök lett, 1980-ban pedig annak
a szemináriumnak a rektora, ahol végzett.

Jezsuitaként is elvállalta Buenos Aires segédpüspöki posztját 1992-ben, majd hat
év múlva átvette elhunyt felettesétıl az érseki hivatalt. 2001-ben lett bíboros,
több kongregációnak tagja volt (Klérus Kongregációja, az Istentiszteleti és
Szentségi Fegyelmi Kongregáció, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az
Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja, a Családi Tanács és a Latin Ameri-
kai Bizottság tagja).
Az elsı nem európai pápa, ugyanakkor Németországban is tanult, így személyé-
ben egyesül a fejlett és a fejlıdı világ. Jezsuitaként egy nemzetközi vallási kö-
zösség tagja.
Egyesítı személyiség, a konzervatív bíborosok között elismerést vívott ki azzal,
hogy ellenállt a jezsuita renden belüli liberalizációs áramlatoknak, a mérsékeltek
pedig az egyház fejlıdı világ felé tett elkötelezıdését látják benne. Lelkipásztori
érzéke, intelligenciája, szerénysége, spirituális beállítottsága mindkét körben
népszerővé teszi. – Ismerısei erıs karakternek tartják, aki ennek ellenére mindig
világosan és lágyan kommunikál.
Kifejezetten szerény életet élt
Buenos Airesben: kis lakásban
egyedül, a fıpapi rezidencia
helyett, érsekként sem volt
autója, tömegközlekedéssel
járt, állítólag még ételeit is
maga készítette.
A La Nacion argentin lap sze-
rint ritkán hagyta el Buenos
Airest, de amikor Rómába
kellett utaznia, mindig turista-
osztályon tette. Az argentin
fıvárosban sokan látták földalattival és buszon utazni, amikor távoli kerületekbe,
külvárosokba ment.



7

Az argentin gazdasági válság idején megnyilvánulásaival a globalizációnak ki-
szolgáltatott szegények szimbólumává vált.
A világ legigazságtalanabb sarkában élünk, amely a leggyorsabban fejlıdött,
mégis a legkevésbé csökkentette a szenvedést – mondta 2007-ben latin-amerikai
püspökök elıtt. A javak egyenlıtlen elosztását égre kiáltó társadalmi bőnnek ne-
vezte, amely akadályozza, hogy sok testvérünk teljesebb életet élhessen. Ugyan-
akkor a személyes szentség elısegítését a strukturális reform elébe helyezte.
Határozottan ellenzi az abortuszt, az azonos nemőek közötti házassági kapcso-
latot és a fogamzásgátlást. 2010-ben gyerekekkel szembeni diszkriminációnak
nevezte, hogy a meleg párok gyerekeket fogadhassanak örökbe.

„Fölment a mennybe,
ott ül az Atyának jobbján”

FERENC PÁPA EGYIK ÁPRILISI KATEKÉZISE

Kedves Testvéreim! A Krédóban ott találjuk a
tételt, hogy Jézus „Fölment a mennybe, ott ül az
Atyának jobbján". Jézus földi életének csúcs-
pontja a mennybemenetel, amikor ebbõl a világból
átmegy az Atyához és elfoglalja helyét az õ jobbján.
Mit jelent ez az esemény? Milyen következmé-
nyekkel jár a mi életünkre nézve? Mit jelent
szemlélni az Atya jobbján ülõ Jézust? Engedjük,
hogy Szent Lukács adjon választ e kérdéseinkre.

Induljunk ki abból a pillanatból, amikor Jézus
elhatározza, hogy utoljára fölmegy Jeruzsálembe. Szent Lukács megjegyzi: „Ami-
kor már közeledtek szenvedésének és megdicsõülésének napjai, szilárdan elha-
tározta, hogy Jeruzsálembe megy" (9,51). Miközben „fölmegy" a Szent Városba,
ahol beteljesedik „exodusa" ebbõl az életbõl, Jézus már a célt látja, az Eget, de
jól tudja, hogy az út, amelyen az Atya dicsıségébe megy, a kereszten, az
emberiségre vonatkozó szeretı atyai terv iránti engedelmességen át vezet.
…

Nekünk is világosan kell látnunk keresztény életünkben, hogy ha be akarunk
menni Isten dicsıségébe, akkor minden áldott nap hőségesnek kell maradnunk
az õ akaratához, akkor is ha áldozatot kér, akkor is, ha néha meg kell változtat-
nunk a saját programjainkat.

Jézus mennybemenetele az Olajfák hegyérõl történt, közel a helyhez, ahová
szenvedése elõtt vonult vissza imádkozni, mélységes egységben az Atyával. Is-
mét látjuk, hogy az imádság hozza a kegyelmet, hogy Isten tervéhez hősége-
sen tudjunk élni.

Evangéliuma végén Szent Lukács nagyon röviden írja le a mennybemenetel
eseményét. Kivezette tanítványait „Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta
ıket. Áldás közben megvált tılük, és fölemelkedett az égbe. Leborulva imádták,
aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és
dicsõítették az Istent." (24,50–53.) Így mondja Szent Lukács.

Az elbeszélés két mozzanatát szeretném kiemelni.
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Mindenekelıtt azt, hogy a mennybemenetel közben Jézus az áldás papi
gesztusát végzi, a tanítványok pedig leborulással fejezik ki hitüket, azaz
térdre borulnak és földig hajtják a fejüket.

Ez az elsı fontos pont: Jézus az egyetlen és örök Pap, aki szenvedésével
átment a halálon és a síron, föltámadt és fölment a mennybe; ott van az Atya Is-
tennél, ahol szüntelenül közbenjár értünk (vö. Zsid 9,24). Ahogyan Szent Já-
nos mondja elsı levelében, ı a mi Ügyvédünk. Milyen jó ezt tudni! Ha valakit bí-
róságra idéznek, vagy perre megy, az elsı teendıje, hogy ügyvédet keres, aki
megvédje. Van Ügyvédünk, aki mindig véd minket, megvéd az ördög áskáló-
dásaitól, megvéd önmagunktól, megvéd a bőneinktõl!

Drága Testvéreim, ilyen Ügyvédünk van; ne féljünk hozzá menni és bo-
csánatot kérni a bőneinkre, kérni az áldását, kérni az irgalmát! İ mindig
megbocsát, õ a mi Ügyvédünk: mindig megvéd minket! Ezt el ne felejtsétek!

Jézus mennybemenetele tehát megismertet ezzel az utunk szempontjából
annyira vigasztaló ténnyel: Krisztusban, az igaz Istenben és igaz emberben em-
berségünk érkezett meg Istenhez, megnyitotta számunkra az utat. İ olyan,
mint a hegymászó csoport vezetıje: elsıként ért föl a csúcsra és magához vonva
elvezet minket is Istenhez. Ha rá bízzuk életünket, ha hagyjuk, hogy vezessen
minket, biztosak lehetünk abban, hogy jó kezekben vagyunk, Üdvözítınk, Ügyvé-
dünk kezében vagyunk.

A második mozzanat: Szent Lukács elmondja, hogy az Apostolok, miután
látták a mennybe menni Jézust, visszatértek Jeruzsálembe „nagy öröm-
mel". Ez kissé rendkívülinek tőnik számunkra. Amikor mi elválunk szeretteinktıl,
barátainktól végleges búcsúzással, vagy a halállal, szomorúság tölt el bennünket,
mert nem látjuk többé az arcukat, nem halljuk többé a hangjukat, nem örülhetünk
a szeretetüknek, a jelenlétüknek. Ezzel szemben az evangélista hangsúlyozza az
Apostolok mélységes örömét. De miért? Azért, mert a hit szemével nézve meg-
értették, hogy Jézus eltőnik ugyan a szemük elõl, de örökre velük marad,
nem hagyja el ıket, az Atya dicsıségében támogatja, vezeti ıket és köz-
benjár értük.

Szent Lukács a mennybemenetelt az Apostolok Cselekedetei elején is el-
mondja, annak hangsúlyozására, hogy ez az esemény mintegy összekötõ lánc-
szem Jézus földi élete és az Egyház élete között. Itt Szent Lukács szól a felhı-
rıl is, amely eltakarja Jézust a tanítványok szeme elıl, akik nézik, hogyan száll
Krisztus az égbe az Atyához (vö. ApCsel 1,9–10). Egyszerre két fehérruhás férfi
áll mellettük, akik felszólítják ıket, hogy ne álljanak mozdulatlanul az égre néz-
ve, hanem életüket és tanúságtételüket töltse el a bizonyosság, hogy Jézus
ugyanígy fog visszajönni, ahogyan a szemük láttára a mennybe ment (vö
ApCsel 1,10–11).

Ez felhívás arra, hogy Krisztus uralmának szemlélésébıl induljunk ki, hogy
megkapjuk Tıle az erıt, hogy mindennapjainkban hordozni és tanúsítani tudjuk
az evangéliumot. Szemlélni és cselekedni – imádkozzál és dolgozzál – tanítja
Szent Benedek. Mindkettı szükséges keresztény életünkben.
Kedves testvérek! A mennybemenetel nem Krisztus távollétérõl beszél, ha-
nem arról, hogy új módon él közöttünk; nem egy pontosan meghatározható
helyen van jelen, ahogyan mennybemenetele elıtt volt; most Isten uralmában
van, minden helyen és minden idıben jelen van, közel van mindannyiunk-
hoz…  /M.K. Fordította Diós István/
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Hittél, mert láttál.
Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.

– mondja Jézus Tamásnak. (Jn 20,29.)
A HIT ÉVE VAN. Gondolkodtam, mit
jelent számomra a hit, mi a hit, s mi a
hiszékenység, miben hiszek, hogyan
hiszek, mit hiszek, de arra jutottam,
hogy egy dolog számít igazán, az,
hogy KINEK hiszek.
Olyan ez, mint egy óriási dzsungel,
zöldell és tobzódik benne az élet, ontja
az oxigént, de ott van benne rengeteg
fojtó kúszónövény is; burjánzó táptalaj
nemcsak az egészséges és életerıs
fának, de a bomlást, lebontást végzı
mikroorganizmusoknak s a betegsé-
geket terjesztı kórokozóknak is, és
ahol a gyönyörő orchideáról kiderül,
hogy parazita, s a sőrőben kígyók
kúsznak és ragadozók tanyáznak pré-
dára várva. De ha figyelsz és tájéko-
zódsz, megtalálod az elefántcsapást, a
kijárt utat, melyen garantáltan nem té-
vedsz el, s mely elvezet az élı és élet-
adó vízhez.

„Hittél, mert láttál. Boldogok, akik
nem látnak, mégis hisznek.”
Korunk telve van csodákkal, szenzáci-
ókat harsognak a keresztény bulvárla-
pok, látomások, könnyezı szobrok,
próféciák, jelenések és figyelmezteté-
sek dzsungelében kapkodjuk a fejün-
ket, s keressük az utat, melyet pilla-
natok alatt el tudunk veszíteni a lábunk
alól. Ilyesmi régebben is elıfordult, Jé-
zus korában is akadtak csodatévık, és
a fáraó varázslói is megismételték a
jeleket. Ám a mai kor olyan tömény ső-
rőséggel bombázza ránk az informáci-
ókat, jókat és fontosakat is, hogy sok-
kal könnyebben maradunk a felszínen,
mely akkor is felszín marad, ha igaz-
nak és jónak tőnik. Felszín, melyen el
lehet idızni, sokat lehet bolyongani, és

végül el lehet tévedni. Jézus ma is
szól minden keresztényhez, de a
lelkünk mélyén, s nem a felszínen.
Szólongatja bárányait a Jó Pásztor, de
a hangorkán ma könnyebben elnyomja
a halk hívó szót, mint valaha.
Szaladunk az erıink után, szaladunk
az idınk után, sorjáznak a feladatok,
tennivalók, és a hétköznapok ritmusá-
nak gyilkos lüktetésében ünnepeink is
könnyen programokká és szervezés-
sé, feladattá és dekorálássá, majd dús
lakomákká silányulhatnak.
Készülünk a Kiengesztelıdés Ünnepé-
re, de csak felületes lelkitükör-olvasás
és bőngyőjtés elızi meg az idı szorí-
tásában elhadart mondatokat, és nem
a megrendülés, nem a töredelem.
Nem nyílik többé a kárhozat szakadé-
ka, nem nézünk bele borzongva és
ámulva, hogy hiszen csoda, hogy nem
zuhanunk bele; nem sírjuk az öröm és
hála könnyeit a Megmentınek. Többé
már fogalmunk sincs arról, hogy hová
jutnánk mi Nélküle, hiszen az Isten
úgyis irgalmas, a pokol meg úgyis
üres, és ha havonta gyónsz, túl nagy
baj nem lehet, teljesítetted és elége-
detten kipipálod a feladatlistán ezt is.

Hittél, mert láttál. Boldogok, akik
nem látnak, mégis hisznek.
Igen, Uram, láttalak Téged. Láttalak,
és te is láttál engem a Fügefám alatt,
és mégis szeretsz. Érthetetlen, hogy
minden ellenére és még mindig és
mégis szeretsz. Ez nem természetes,
nem szükségszerő, hogy így legyen,
ez csoda, felfoghatatlan csoda! Hasadj
meg, XXI. századi kıszív, hasadj meg
és válj hús-vér-érzı szívvé, mely óriá-
sit dobban az utolsó pillanatban meg-
mentett élet megrendült örömével!
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Csodálkozz, keresztény lélek, hiszen
nem természetes, hogy Jézus, a Fel-
támadott találkozóra hív, és személye-
sen vár rád az Eucharisztiában!
Uram, irgalmazz, sóhajt a Lélek ben-
nünk-helyettünk, s Vele felismerjük, Ki
jön el hozzánk, s kik vagyunk mi, akik
a porból vétettünk, s vére árán váltat-
tunk meg, s az õ sebei, melyeket Ta-
mással együtt tapinthatunk, szereztek
nekünk gyógyulást. (Iz 53,5.)… Irga-
lom… Igen, az Úr valóban irgalmas, de
ez a tény éppoly könnyedén válik úton-
útfélen harsogó szlogenné és szirupos
giccsé, mint az igaz szerelem – és ép-
púgy meg lehet csúfolni.

Az Úr irgalma mindenkié, ahogy sze-
retete is, és ahogy vére is mindenkiért
folyt, mégis csak sokakhoz jut el, nem
mindenkihez. Azokhoz, akik felismerik,
akik szomjaznak rá, vágyakoznak rá
ırült szenvedéllyel és erıvel, a Lélek
erejével – s akik szívszakadva döb-
bennek rá: bármit tesznek is érte,
semmiképp nem lehet az övék – mert

az rendkívüli csoda, hogy mégiscsak
megmenekülhetünk, és mégiscsak
megkaphatjuk, ingyen, ajándékba,
csak mert irgalmas – hiszen ez nem
jár nekünk.

Hittél, mert láttál. Boldogok, akik
nem látnak, mégis hisznek.
Igen, boldog szeretnék lenni, annak a
boldogságnak hullámzó, mély örömét
érezni, mely a lélek éjszakájából és
csöndjébıl tud csak fakadni, ahol el-
halványulnak és elhalnak a harsogó
csodák, a nyüzsgés, a zajok és a sőrő
fényáradat, és végül semmi és senki
más nem látszik, csak Te, Uram, Jé-
zus Krisztus, a Megmentım, aki irgal-
maddal felemeltél.

Tudom, kinek hittem! (2Tim 1, 12.)
Neked, Uram, aki azonosítottad ma-
gad a damaszkuszi úton Egyházaddal,
melyen soha semmiféle pokoli erı
nem gyızedelmeskedhetik, és amely
visszajöveteledig megtart az úton, s
megóv attól, hogy eltévedjünk a hiszé-
kenység dzsungelében. Egyházad fa-
kasztja az élı vizet, mely nélkül nincs
élet, csak vegetálás, mely nélkül nincs
megtisztulás, újjászületés, csak ezek
szánalmas és ideigvaló paródiái, tisz-
títókúrák és léböjtök megvilágosodá-
sai. Egyházad, mely a Te életadó igéi-
det mondja ki újra és újra, és ha ezt
halljuk és szívünkbe engedjük, nem
kell jegyet váltanunk a világ igen von-
zó, humoros, érdekes és szórakoztató
prófétáinak zsúfolt házas elıadásaira.
Igen, Uram, Neked és csak Neked
szeretnék hinni, mert Nélküled semmi
értelme sincs a hitnek sem, az életnek
sem, és nélküled csak a szánalmas
önámítások, halálra ítélt önkeresgélés
és önmegvalósítás pokla várna az élet
gyorsan süllyedı színpadán.

GRÉTI


