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Az ’Igen’ kérdéseire  adott szociális testvéri válaszok
1989

 A Társaságot alapító Slachta Margit a Horty korszak ismert közéleti alakja volt, a kommunisták kígyót-békát kiáltottak rá. Milyennek látják önök õt?

Már több olyan nemzedék van a közösségben, akik Margit testvérrõl elõször a Munkásmozgalom-történetben hallottunk elõször. Ezekben a nemzedékekben a ’pártos’ és talán szabad azt mondani, hogy manipulált történelem oktatás, és a nyomasztó közéleti atmoszféra kifejezett ellenérzést, értetlenséget keltett minden iránt, ami politikai munka, így Margit testvér munkája iránt is. Ezért törekedtünk megismerni Margit testvér lelkiségét, és megérteni, hogy honnan fakadt ez a számunkra érthetetlen küldetéstudat. Így megismertük, hogy egészen mélyen szemlélõdõ imaéletbõl, az ’Igazság és Szeretet Lelkének’ a szolgálatában, mindent és mindenkit átfogó szeretettel fordult az ínségesek felé. 
Új és prófétai meglátása volt, hogy nem elegendõ a bajokat gyógyítani, hanem nõi, anyai szemmel meg kell látni és meg kell elõzni a bajok létrejöttét, s ez indította el a közéleti munka felé. Ajándékká lett számára nõi identitása, öntudata, Európa elsõ nõi képviselõje volt, - s ez ma is sokat jelent, hiszen ma is eléggé férfijogú a társadalom. S elvhûsége, a felismert igazsághoz való ragaszkodás, még támadások és meg nem értések árán is – hát ez is hiánycikk ma. 
A kortárs testvérek elbeszélésébõl megismertük egyszerûségét, testvéri jelenlétét. A róla megõrzött emlékek nem a képviselõnõt állítják elénk, hanem azt, akinek mindig volt ideje vonatra kikísérni, vonatnál várni a testvéreket, aki maga mosogatta el az edényt, aki nem annyira szervezett, mint aki körül inkább történtek a dolgok. Nagyon sokat jelentett számunkra, amikor egy testvér elmondta, hogyan félt Margit testvér, félt és mégis csinálta-, pl. az embermentést.
	A közösségbe való belenövés során ráismertünk Margit testvérben arra a prófétai jelre, aki a közösségnek iránymutató. Lassan megértettük, hogy karizmatikus, prófétai egyéniség volt, nem csak abban, hogy egészen modern szerzetesközösséget alapított, hanem abban is, ahogyan a közélet felé fordult.
A II. Vatikáni Zsinat a’ Gaudium et Spes’ konstituciójában az Egyház és a történelem igazolta Margit testvért:
„Krisztus összes hívei érezzék át, hogy különleges és csak általuk betölthetõ hivatásuk van a politikai közösségben, példájukkal mutassák meg, hogy él bennük a kötelesség tudat, s hogy odaadóan szolgálják a közjót. Így tettek mutassák meg, hogyan lehet összhangba hozni a tekintélyt a szabadsággal, a személyes kezdeményezést az egész társadalmi testület együvé tartozásával,  kell egységet a sokféleséggel” GS 75

Margit testvér napi fohásza volt: „hogy építhessem Országodat az egyesek lelkében, a hazában és a társadalomban…. hogy egy jobb világ úttörõje lehessek…” – és ez is egészen új hang az individualista „Mentsd meg a lelkedet” vallásossága idején. De akár most is útmutató jel lehet a transzendenciába menekülõ fiatalság számára.

Ha összehasonlítjuk azt a világnézeti Credo-ját, amit a hitleri eszmék elõretörésekor azonnal megfogalmazott és közreadott, - a Helsinki dokumentummal az emberi jogokról, vagy a Zsinati dokumentumokkal, akkor megint csak azt kell mondanunk, hogy valóban karizmatikus próféta. Az persze természetes, hogy a világnézeti hitvallása nem változott akkor sem, amikor az emberi jogok lábbal tiprása, és az istenellenesség nem zöld, hanem vörös színben közeledett.

Margit testvér számunkra a szociális testvéri karizma élõ hordozója, akin keresztül arra tanít és szólít minket az Isten, hogy az ’Igazság és Szeretet Lelkének’ vezetésére bízzuk az életünket, hogy Isten Megszentelõ Szeretetének eszközei lehessünk az Élet szolgálatában, s így válaszolhassunk a jelen kor, a társadalom ínségéra, a magunk személyre szabott módján.

 Hogyan élte át a Társaság a szétszóratást?
 Margit testvér közéletisége, széles látóköre miatt annak idején számolt a szerzetesközösségek szétszóratásával. Ezért, akiket lehetett már korábban elhelyezett családoknál. Az Anyaházban lévõ testvérek ugyanannak voltak kitéve, mint a többi szerzetesek. Június 18-án  pányvás teherautón vitték a testvéreket lágerbe. Több hónapos láger élet után kellett beilleszkedniük az új helyzetbe.
1950 után állam ellenes bûnténynek minõsült, ha a szerzetesek a közösségi életet ápolták, azaz ha háromnál többen találkoztak, ha utánpótlással foglalkoztak, és ha korábbi – hitéleti tevékenységüket folytatták. Ennek megfelelõen folyamatosan voltak zaklatások. Hiszen a testvérek még 1950-51-ben tovább vezették Jankovich telepen a lelkigyakorlatos házat, foglalkoztak családoknál a KLOSZ leányifjúsággal, - ezért 1954-ben kerültek bajba, volt. Tíz testvér volt hosszabb-rövidebb ideig börtönben, rendõri felügyelet alatt, s még a nyolcvanas évek végén is voltak kihallgatások, beidézések, munkahelyi zaklatások.
De hála Istennek, erõs volt a testvérekben a szentírási szó: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek , mint a császárnak”

Hogyan élt a közösség az illegalitás éveiben?
A Társaság, mint modern közösség arra alakult, hogy kovászként legyen jelen a világban, sokszor jeltelenül is. Ezért a szétszóratás után aránylag gyorsan megtalálta az új helyzetben az új életformát. Margit testvér sokat ismételt tanítása volt: ”Nem baj, ha a keretek leomlanak, csak a Lélek maradjon meg, az majd épít magának új kereteket!” Hát ez történt.
A testvérek elhurcolásának reggelén érkezett az elsõ jelentkezõ, akit az õrálló rendõr azzal küldött el: „Menjen haza kislány, ha majd szükségünk lesz ilyenekre, majd értesítjük!” Mégis másfél éven belül megtalálta az utat a közösséghez ez a hivatását követõ bátor leány.
Az életformát az „ahogy lehet” jellemezte. Lélektõl-lélekig, kirándulás, temetõ látogatás, presszózás, nyelvtanulás, énekkar ürügyén még a hatvanas években is. A hetvenes évek kihallgatásai már az ismerkedõ fiatalokat is érintették, ettõl kezdve velük, mint templomi hittancsoporttal találkoztunk.
Kicsit õsegyházi romantika jellege volt mindennek. De ez segítség is volt. Mindenesetre belénk véste, hogy a kereszténységhez hozzátartozik a kereszt, sõt esetleg a vértanúság is, és hogy nem lehet okosan, veszély nélkül elkötelezett kereszténynek lenni.

Milyen összetételû a közösség ma?
A közösség modellje is a modernséget mutatja. Hiszen az 1923-ban alapított Társaság struktúrája megegyezik a legmodernebb alakulatok, életközösségek formájával. Úgy tudnám képszerûen mondani, hogy olyan, mint egy tábortûz körüli koncentrikus kör-rendszer. Mindenki olyan módon jöhet közel, vállalhatja az elkötelezettségnek azt a szintjét, ami hivatásának, adottságainak, életállapotának megfelel.
Az akció a kontemplációból kell, hogy fakadjon, ezért vannak imádkozó testvérek is. Vannak, akik fogadalommal kötelezik el magukat, s vannak egyedülálló és családos kültagok is. Meg kapcsolatban vagyunk azokkal a mozgalmakkal, lelkiségekkel, ahol úgy érezzük, hogy jelen kell lennünk, hogy tovább sugározhassuk a Tûz fényét és melegét. Ilyen volt régen a Szentlélek-szövetség, ma a Katolikus Karizmatikus Megújulás.

A közösségi élet megélési formája, a kisközösségi elv, amit vagy együttlakó vagy összetartó testvérek valósítanak meg. Rendszeres találkozás a kis-közösséggel, havi lelkinap, éves nyolc napos lelkigyakorlat, a közösség imái, imaszándékai, irányelvei, irányított önképzés, beszámolók, kapcsolnak minket össze. A személyes barátságokat, az igazi testvéri szeretetet a közösség összetartó ajándékaként ápoljuk.

Milyen tevékenységet folytatnak a tagok, illetve a Társaság?

A pluralitást sajátos karizmánknak ismerjük el, ehhez ragaszkodunk. A testvérek, Margit testvér tanítása szerint minden munkaterületen dolgozhatnak, mely összeegyeztethetõ a keresztény elvekkel. Általában már valamilyen végzettséggel érkeznek az újak, kialakult munkaterülettel, s ez minden esetben egy-egy új terület megnyílása elõttünk, hogy ott is, akárcsak a jelenlét apostolsága által is, szociális szeretettel dolgozhassunk a világ megszentelésén.
Nem mérhetõ a közösség tevékenysége, mint ahogyan a kovászé sem. De a testvérek a közszellem formálását mindenütt feladatuknak érzik. Vannak köztünk egészségügyiek, könyvtárosok, közgazdászok, pedagógusok, matematikusok stb, és elég sokan vannak egyházi állásban is.

Hogyan reflektálnak a kor problémáira?

A II. Vatikáni Zsinat GS 11 szerint: „Isten népe hiszi, hogy õt az Úr Lelke, a földkerekséget betöltõ Szentlélek vezérli, ez a hit indítja arra, hogy törekedjék felkutatni Isten jelenlétének és szándékainak jeleit a kortársakkal együtt átélt eseményekben, igényekben, vágyakozásokban”.

A Társaságban már a szétszóratás elõtt a ’jámbor asztali olvasmány’ a napi hírlap volt. Tudatosan szoktatjuk rá magunkat, hogy a világ, a társadalom és az Egyház eseményeire odafigyeljünk, olvassunk újságot, hallgassunk Rádiót, megnézzük a TV fontos adásait. Ezeket és és a bennünket érõ benyomásokat, jelenségeket, nehézségeket, feladatokat a kisközösségben megbeszéljük, átimádkozzuk, közösen keressük rá a választ az Evangélium fényénél, ha kell, utána keresünk a teológiai szakirodalomban (pl. gén sebészet). A pápai enciklikák és állásfoglalások kötelezõ olvasmány.

Mi volt a Szociális Képzõ, tervezik-e az újjáalakítását?

1937-ben nyitották meg, kétéves, felsõfokú szociális munkára képzõ intézményként, igazgatja dr. Slachta Irén (USA) volt. Végzés után nemzetközileg elismert oklevelet kaptak a hallgatók.
Természetesen azok a testvérek, akik ezt elvégezték, ismerték mûködését, remélik, hogy újjáéledhet. S azt hiszem, a jövõ, a remény felé való nyitottság tiltja meg nekünk, hogy eleve lemondjunk róla. De azt is gondolom, hogy most minden egyházi jellegû közösségre igaz, hogy csak nagyon szervesen, belülrõl növekedve lehet építkezni, mert az ínség nagy, és ha engedünk az ínség sürgetésének, vagy a régi emlékek noszogatásának, többet és mást vállalunk, mint amit a közösség életereje, és az egyesek elbírnak.
Talán életképes ötlet lehet, ha az 1990-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának szociális képzõ szakán fakultáció nyílna, ahol az egyházak ismertethetnék módszerüket, tapasztalataikat, látásmódjukat. Ebben minden bizonnyal szívesen részt vennénk.

Hogyan válhat valaki taggá, illetve kik léptek be az utóbbi idõben?

Az illegalitásban kb. 60 új taggal szaporodott a közösség, így most majdnem azonos létszámmal vagyunk, - a halálozások miatt - mint a szétszóratáskor.

A fogadalomtételig hosszú az idõ, nálunk 5-6 év, ezért nem lenne helyes arról beszélni, kik csatlakoztak hozzánk az utóbbi idõben. S a fiatal, elkötelezett testvéreknek is maguknak kell arról dönteniük, hogy vállalják-e a sajtó nyilvánosságát.

A képzésnek a lényegéhez tartozik, a testvéri, lelkivezetõi beszélgetések mellett, a közösség formáló ereje. Imacsoportban való találkozás, a velünk történt dolgok megosztása, lelkinap, lelkigyakorlat, közös nyaralás, hogy a közösség is megismerhesse z ismerkedõt, kialakuljanak azok a kortár baráti szálak, melyek testvéri kapcsolattá erõsödhetnek. Az ismerkedõ nem egy elvárás rendszert, tan-rendszert, hanem egy szellemi otthont ismer meg.
A mai fiatalok nehezen viselik el, ha döntést akarunk tõlük kicsikarni, sok az egzisztenciális bizonytalanság, és ezért sokszor hosszú idõ, amíg megérik valakiben egy olyan döntés, hogy igen, én is ezt szeretném, vagy akár egy olyan, hogy ezt a lelkiséget szeretem, de én férjhez szeretnék menni. Vagy – és ez is elõfordul, hogy valaki köztünk megerõsödve találja meg az utat egy másik szerzetesközösségbe.
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„Az Én testem valóban étel….” 
1988. elõadás plébániai munkatársaknak

Az egyesülni vágyásban foglalható össze a szerelem és az étkezés és a birtoklási vágy alapvetõ emberi életösztöne, hajtóereje. Ez a vágy transzcendens, túl mutat önmagán és kielégíthetetlen, mert az ÉLET –ra, az isteni Életre, és Ételre irányul. S azért van szakralitása, mert Istentõl kaptuk, mint késztetõ jelet, és mert Jézus Krisztus a Mennyek Országa elõképévé tette, - s mert éppen az étkezést választotta ki arra, hogy földi életünkben Vele egyesülhessünk, lesz naponta kenyérré és borrá érettünk, marad velünk az Eucharistiában.

Az egyesülni vágyásnak sejtjeinkbe, szervezetünkbe épített megélése az éhség és a szomjúság, és a legkínosabb halálnemek közé tartozik az éhenhalás, a kiszáradás.
Ezt nem szoktuk végig gondolni, pedig a vallástörténet kimutatja, hogy az étel és ital-áldozatok, a kultikus lakomák mennyire hozzá tartoznak a különbözõ kultuszokhoz.
Milyen mély jelentõsége van annak, ha megtöröm, megosztom valakivel a kenyeret, -  a kalács megtörése sok népnél szerepel, mint a házasságkötési rítus  része. A vendégbarátság sérthetet-lensége is azon alapul a nomád népeknél, hogy akivel egy asztalhoz ülök, akinek kenyeret és sót nyújtok, az enyémbõl eszik, engem eszik..
A kenyér és só, az étel, a közös asztal, mint jel, mint szimbólum, jelzi és létrehozza a kapcsolatot azzal, amire utal. A szimbólum, a jel, akkor is hatékony, ha nem tudatos bennünk. Az étkezési szokásaink akkor is hatnak, ha arról nincsen tudomásunk. 
	Nem véletlen, hogy Jézus visszanyúl ehhez az õsi, egyesülést jelentõ, egzisztenciális jelhez. Megszenteli a lakomát jelenlétével, a vizet borrá változtatja, a Mennyek Országának jeleként beszél róla, megáldja és megszaporítja a kenyeret az éhezõknek, rámutat a test éhségének transzcendens vonásaira:
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik éheztek és szomjaztok…”
S végül saját testét adja eledelül, hogy miközben testünk-vérünk az Ó feltámadott Testével egyesül, beleépüljünk dicsõséges Testébe.
	Olyan korban élünk, amikor a szeretet-vágy vágy-kielégítéssé és szükségletté korcsosul-, önkielégítéssé. Amikor az ember nem vállalja lés vallja, amit Szent Ágoston mondott: „A magad számára teremtettél minket, ó Isten, és nyugtalan a mi szívünk, amíg el nem nyugszik benned” – pedig ma is nyugtalan az emberszív.
A szeretetvágy minden szinten rövidre van zárva, az étkezés öncélú lett.
Nem szoktunk gondolni rá, de minden perverz, destruktív civilizáció az étkezést kiszakítja ebbõl az összefüggésébõl, kialakítja az ínyesmesterséget, és az éhen haló tömegek mellett pávatollal böfögtetõ lakmározásokat rendez, bulémiás és anorexiás megbetegedésekkel kísérve. A helytelen táplálkozási szokásainkra, arra, vagy hogy minden gondolatunk fixálódik a bió-étkezés csinyjánál-binyjánál  még talán büszkék is vagyunk, pedig mindez nem segíti elõ, hogy a szív Istenhez emelkedjen, a test elnehezedése, központba kerülése miatt.
	Jakab apostolnak nem csak abban volt igaza, hogy a megszólás és pletyka bûne miatt veszedelmes jószág a nyelv, amit ha nem tartunk féken, nem kerülhetjük el a bûnt, hanem abban is, hogy mivel a nyelv, ízlelõ szerv, érzõszerv, tehát ha nem fegyelmezem meg, nem marad tiszta a szívem, az Istennek szenteltségem.   Minden vallás ismer a böjtöt, és mintha mi csak az egészségünk miatti fogyókúrát ismernénk, és a valódi böjtöt nem.
Az étkezés pótszerré válhat, kielégüléssé, míg a méltó étkezés a Mennyek Országának jele: Agape- osztozás.

A méltó étkezés feltétele, hogy visszatükrözhesse az Agape-jelleget. A hot-dog világ otthontalan világ. Mit tegyünk hát? Hogyan teremtsünk otthont?
Õrizzük meg az étkezés agape-jellegét. 
Annyit kell enni, amennyi szükséges, amennyi nem nehezíti el a testet, nem tesz testivé, testessé, ami megfelel a reális kalóriaszükségletnek. Vegyük figyelembe a reális kalória szükségletet. Az egyháziak elfeledkeznek a böjtrõl, a divat és az orvostudomány pedig felfedezi a koplalás szépítõ illetve gyógyító hatásait.
A mértékletesség a négy sarkalatos erény közé tartozik. A karmelita lelkiségben a „soha nem lakni jól” elv egy állandó jelzés Isten felé, hogy õrá éhezik és szomjazik az ember.

Úgy enni, ahogy az emberhez méltó, terített asztalnál, jó szót is tálalva az ételhez.
a terített asztal az otthon szimbóluma, és ma az idõnkénti nagy trakták ellenére is hiányzik az okosan és szépen terített asztal. 
Az átlagnépesség rosszul táplált, emésztõszervi megbetegedé-sekben szenved: elhízás, vesebetegség, cukorbetegség, szövõd-ményesen a szívbetegségek, - a háttérben pedig a magány, peremre-szorultság kompenzálása.

Aki asztalt terít – otthont teremt, agape-t teremt, s ennek evangelizációs lehetõségét fedezik fel ma már egyes mozgalma, pl. Alfa kurzus.
Aki asztalt terít egy családban, egy közösségben, egy plébánián teret nyit a szeretet lakomára, elõsegíti a test és lélek egyensúlyának megõrzését, az Istennek szentelt élet derûjét, segíti a szív tisztaságának a megõrzését is.


*



II. Otthonteremtõ játékszabályok egy közösségben:

El kell dönteni, hányszori  étkezésre van szükségem, - és akkor annyi legyen és ne több. Az össze-vissza étkezés, nassolás, rendszertelenség, fegyelmezetlenségre vezet, a torkossága való hajlamot erõsíti, mértéktelenségre visz. El kell dönteni, hogy a közösségben – az életritmus szerint melyik étkezés közös, hét közben általában a vacsora, s akkor annak legyen stílusa.
	Minden nap legyen fõtt étel, a fehér asztal melletti beszélgetés igen sok nehézséget meg tud oldani.. Ezért akinek többlet munkát jelent, az se hányja fel, ha pap vendég jön a paphoz váratlanul.
Az átlagnépesség, így a papság átlaga is, rosszul táplált. Emésztõszervi megbetegedésekben szenved, elhízás, vese-betegség, gyomorbetegség, cukorbetegség, és szövõdményesen szívbetegségek testi lelki formája, okként vagy okozatként.

A plébánián dolgozó azzal és ahogyan otthont teremt, Agape-ra ad alkalmat, miközben esetleg a látványosabb apostoli munka helyett ellátja a plébániát, vagy hitelessé teszi az életével, azt, amirõl hittanórán beszél. Azaz visszaadja az étkezés méltóságát. Otthont teremt a plébániából, lehetõvé teszi a papnak, hogy megossza az asztalát másokkal, másokat is meghívjon az Isten szeretet-lakomájára, esetleg még csak elõképként.
Az elégséges és megfelelõ étkezéssel így segít a test és lélek egyensúlyának rendeltetés-szerû megõrzésében, az Istennek szentelt élet derûjének – sõt a tisztaság megõrzésében is.

Játékszabályok:
	 Az össze-vissza étkezés, nassolás, rendszer-telenség fegyelmezetlenségre vezet, a torkosság fõbûnét erõsíti, betegségre, mértéktelenségre visz.
	Minden nap legyen fõtt étel az asztalon, ez lehetõség szerint legyen a plébánián lakók asztalközössége, alkalom a fehér asztal melletti beszélgetésre.
	Ne kelljen gyomorfájást kapnia a papnak arra a gondolatra: meghívnám az asztalhoz ezt vagy azt a pap barátomat, de milyen pörlés lesz annak az ára. Mindig legyen egy kis készlet a váratlan vendég számára.
	Ha vendég jön, magától értetõdõen hagyjam õket egyedül étkezni, hogy papi gondjaikat megoszthassák egymással.
	A vendégtõl azonnal kérdezzük meg, diétázik-e, van-e valami, amit nem ehet. Kér-e teát vagy kávét.
	Sok az alkoholista pap, tehát alkohollal ne kínáljunk. Legyen kéznél ivólé, üdítõ, ásványvíz, de bor és tömény nem.
	Iktassunk fõzelékféléket az étkezésekbe, s inkább fõzzünk hozzá pár szem krumplit, de ne adjunk hozzá kenyeret. Étkezések végére almát, sajtot tegyünk az asztalra, az jól lezárja az étkezést.
	Észrevétlenül elkerülhetjük a fölösleges cukrot, kávéhoz, teához édeskét, zaharint adhatunk. 
	Az erõs fûszerek, csípõs paprika, bors, mustár nem tesz jót senkinek, ezeket észrevétlenül hagyjuk el. Helyette sokféle enyhébb fûszerrel lehet fõzni: majoranna, ánizs, kakukkfû, babérlevél, kömény, stb.
	Vesebeteg, szívbeteg papok ki vannak szolgáltatva annak, akinek az asztalához ülnek, pedig az egészségük, életük függ attól, hogy komolyan veszik-e az orvos által elõírt diétát, ami úgyis nehéz. Ne kínáljuk hát azt, aki már kinyilvánította, hogy elég, vagy nem kér valamibõl.
	Legyen olyan a légkör, hogy lehessen magától értetõdõen a keményebb böjtöt is vállalni. A pénteki böjt eltörlése nem azt jelenti, hogy pénteken dúskáljunk.
	Ha szemünk és szívünk elõtt van az a modell, hogy Isten háza-népe vagyunk, akkor nem nyugodhatunk bele, hogy olyan szélsõséges eltérések vannak egyes plébániák ellátásában, hogy a papok nagy része magányos, rosszul van ellátva, hogy sok pap betegsége azért súlyosbodik, mert megoldatlan, hogy a vesebeteg pap ne a falú disznótorosát egye, s a cukorbeteg ne galuska-pörkölt és lakodalmas sütemény maradványokkal, vagy konzervekkel verje el az éhségét.
	Ez a lelkigyakorlat meghívás arra, hogy Mária legyünk a coenakulumban. Ez is az apostoli küldetés szolgálata, s egyben tanúságtevõ szeretet-szolgálat. E nélkül, az anyai szeretet nélkül elvész az Egyház anyai jellege, elszakad a kultusz lakomája a terített asztaltól, és ránk is vonatkozik Pár haragos kifakadása:
				ez már nem az Úr vacsorája!
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Megújulni, megújítani
Szolgálatom az Egyházban
Székesfehérvári ifjúsági találkozó, 1990 április.

A világ tele van elvárással, sürgetéssel az Egyház felé. Az Egyház oldja meg a hajléktalanok ügyét! Miért nem nyúl az Egyház a kábítós fiatalok után?? Az Egyház oldja meg a szétesõ magyar egészségügy, vagy mondhatnám akár az oktatásügy kérdését! Mozduljon már az öregek, a betegek, a deviánsok, a szellemi fogyatékosok ügyében…. hiszen azért van az Egyház hogy szolgáljon. Hiszen most alkalmat ad a világ, a társadalom, sõt még az állam is az Egyháznak, hát lépjen elõ, mutassa meg, hogy mit tud, és szolgáljon..
Igen, a diákonia, a szolgálat valóban alapfogalma Jézus örömhírének, mégis Jézus nem a társadalom elvárásaira válaszolt szolgálatával, hiszen azt is mondta szegények mindig lesznek veletek.
Nagycsütörtökön a liturgia elénk állította a szolgáló, tanítványainak lábát megmosó Jézust, és közben énekeltük: Ubi caritas et amor, Deus ibi est! Ahol szeretet és jóakarat, ott az Isten! – Igen, a magyar fordítás pontatlan, a latin nem szeretetet, hanem szerelmet mond, mert a caritas és az amor, a segítõ szeretet és a szerelem összetartoznak. Hiszen Jézus éppen nagycsütörtökön adta ember-szeretetének végsõ nagy jelét, az Eukarisztiát, s a szolgáló szeretet ezt készítette elõ.
Szent Pál azt mondja: Christi amor urget nos! Krisztus szerelme sürget minket! A diákonia csak az amor Christi-bõl, Krisztus szerelmébõl fakadhat, csak annak a gyümölcse.

Önmagában arról beszélni, hogy mi a szolgálatom az Egyházban, nem tudok, azért sem, mert az elmúlt évtizedek légkörében nõttem fel én is. Ezért inkább megnézem, hogy milyen szavak társulnak önkéntelenül is a szolgálat szóhoz:
Hát ilyesmik: szolgalelkûség, önállótlanság, mások kiszolgálása, kötöttség, szolgáltatóipar, hát ez nem túl vonzó!
	De hasonlóan az egyház-képes sem biztos, hogy olyan egyértelmû, hiszen lehet, hogy ma már nincs közvetlen vallás üldözés, de a gúny, a cinizmus, a csúfolódás eszközeivel is meg lehet gyilkolni az eszményeket. Éppen tavaly láttam olyan farsangi öltözetet, mely felül apáca volt, alul kurtizán. Aztán most is tele van a TV, a Rádió az újságok és a tananyag, az Egyház burkolt vagy nyílt vádolásával, hogy gúzsba köti a gondolkodást. Sõt a „Mai nap” c. újság egyik cikkében, még a sátánizmus terjedéséért is a Egyházat teszi felelõssé, mert hát miért is tanítja az Egyház, hogy van sátán. Ráadásul, amikor én tanultam hittant, az egyszerû, sárgult lapú hittankönyvben az állt a szerzetességrõl, az is lábjegyzetben, hogy „olcsó és jó munkaerõ”.
	Hát mi más ez, mint a materialista, hasznossági szemlélet eluralkodása? Az Egyház adjon jó bolondokat, szolgáljon, engedje magát a keresztény kihasználni, illeszkedjen bele a szolgáltatóiparba, mint humán szolgáltatás, elégítse ki az ember vallási ösztönét, aztán hagyjon békén bennünket. Ne akarja megszabni, hogy mit igen és mit nem. A mai kor bálványainak egyik neve a szabadság. Inkább lelkesít egy olyan szlogen, hogy „szabad élet, szabad madár” vagy „van, aki szabadon szereti”, mint az, amit a szolgálat jelent.
	Hát tudjátok, ezért nem tudtam annak idején, s most sem a szolgálatból elindulni. Senki ne mondjon le azért a társ utáni vágyról, a házasság ajándékáról, hogy valami ügyet szolgáljon, azért, hogy olcsó és jó munkaerõ legyen. Ez kevés.
	Ha ma mégis úgy állok elõttetek, mint boldog szerzetes, mint egy Szentlélekbõl élõ, Szent Benedek lelkiségét követõ, modern, a világot szeretõ, megújítani akaró, szociális szeretetre törekvõ szerzetes közösség tagja, ez azért van, mert megértettem, hogy igaza van Pál apostolnak: Krisztus szerelme sürget minket.

	Megértettem, hogy az életnek az az értelme, méltósága, hogy el lehet ajándékozni, önként, szabadon, szeretetbõl.
Ezt akkor sejtettem meg, amikor ötévesen elsõ szent áldozásra készítettek minket a Sacre Cour nõvérek Budapesten. Az iskolájukat már elvették, egy kápolnájuk maradt még. Mindennap jöttek az ávósok foglalni, s a felelõs nõvér nem reszketett, nem félt, hanem a fõparancsot tanította nekünk:
	Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívvel, teljes lélekkel, minden erõddel, felebarátodat pedig, mint önmagadat.
Mikorra megkérdezhettük volna, de hát ki az én felebarátom, hát szemléltetõ oktatásban volt részünk, mert éppen újra jöttek az ávósok, durván, nagyhanggal, foglalni, fenyegetni. S a nõvér olyan derûsen fogadta az „urakat”, hogy hát azok bizony zavarba jöttek. Mi, gyerekek pedig egy életre megjegyeztük, hogy valami nagy erõ lehet  teljes szívvel szeretni az Istent, ha utána a nõvérnek  még ezeket a csúnya bácsikat is volt ereje és mosolya szeretni. Aztán odamentünk a befalazott folyosóajtóhoz, s rugdostuk, hogy hát csak nõjünk fel mi, majd mi megmutatjuk.
	  Az amor Christi, krisztus szerelme, erõsebb, mint a halál, mondja az Ószövetség egyik legszebb könyve, az ’Énekek Éneke’, mely a Teremtõ és a teremtés, Jahwe és Izrael kapcsolatát a jegyesek szeretet-kapcsolatához hasonlítja. S aztán ezt a hasonlatot folytatja Pál, amikor Krisztusról és az Egyházról, sõt amikor a Mennyek Országáért egyedül maradókról és krisztusról beszél.
	S a szeretet erõsebb, mint a félelem, szabaddá tesz. Ez adta az erõt és szabadságot, hogy akkor is követhessük az Urat a feltámadási körmeneten, amikor nem százak és ezrek vettek részt rajta, mint hála Istennek idén, hanem tizen-tizenöten vettük körül, úgy, hogyha kõvel dobálnák, az nehogy az Oltáriszentséget vagy a tisztelendõ bácsit érje.
	A szeretet elûzi a félelmet, s nincs nagyobb szabadság, mint a félelemtõl való szabadság. Erre eljutni, erre másokat elsegíteni, szolgálat. Egyébként ezért üldözi minden diktatórikus rendszer az Egyházat. A Jelenések Könyve pedig úgy értékeli ezt, hogy ez a vértanúk és szüzek szolgálata, s ezért õk követhetik a Bárányt, bárhová is megy. Az amor Christi, ’Krisztus szerelme’ elveszi tõlük az emberi tekintetektõl, a ki-mit gondoktól való félelmet, a holnapért való aggodalmaskodást. Mert aki ezt megtapasztalta, az tudja, hogy szeretni csak úgy érdemes, ha azt megvallhatom mások elõtt, ha azt nem rejtem el. Szeretek és megvallom és vállalom a szeretetemet.
	Hát ezért értem meg így, negyvenen túl is, azokat a fiatalokat, akik a metró lépcsõn összefonódva szeretgetik egymást, s fél szemmel lesik, látják-e õket mások. Ezt persze nem azért mondom, hogy azt mondjátok otthon, hogy így kell viselkedni, ezt hallottuk a templomban!

Azt hiszem, nagyon nagy ajándék a számomra, hogy akkor ébredt fel bennem az osztatlanszívû Istenhez tartozás vágya, amikor a vértanúság lehetõsége konkrét volt. Amikor csak azért elmentünk a Fõ utcai börtön elé, mert ott volt fogságban Mindszenty bíboros. Na persze, nem a szüleinkkel, hiszen õk érezték a helyzet súlyosságát, mi pedig gyerekfejjel a nagyszerûségét, s a vágyat, hogy az õ helyükbe álljunk, hõssé legyünk.
	Képzeljétek, akkoriban imádkoztam a vértanúság kegyelméért. persze ez addig tartott csak, amíg elõször ki nem hallgatott a Titkos Rendõrség (BM), akkor bizony már csak erõért és hûségért imádkoztam.
	De meg kellett tanulnom, hogyha életformámnak vállalom, szeretetbõl, szabadon a Bárány követését, akkor azt is el kell fogadnom, amit Jézus a fõpapi imájában mond, hogy Õ a Bárány, úgy küld minket ebbe a farkas törvényû világba, mint bárányokat, s az Õ követésének feltétele, hogy ne váljunk farkas-törvényûvé, egy agresszivitással, erõszakkal, karrieriz-mussal teli világban. Sõt még csak önvédelembõl se húzzunk magunkra farkasbõrt.
Kitûnõ érettségivel cementlapátoláshoz közvetített ki a Munkaközvetítõ Hivatal (csak azon keresztül lehetett elhelyezkedni). Háromszor kaptam írásban, hogy idealista, azaz vallásos világnézetem miatt nem felelek meg az egyetemnek. Többen, jóakaratuan figyelmeztettek, hogy legyek okos, s legalább a felvételin ne mondjam meg legalább, hogy vallásos vagyok. A szívemben azért hihetek, a vallás magánügy, s milyen fontos, hogy rendes emberek kerüljenek egyetemi végzettséggel fontos helyekre!
	De az amor Christi, ’Krisztus szerelme’ oktalanság a világ szemében, és nem lehet elrejteni.
De ennél is nehezebb volt felismernem és elfogadnom, hogy saját szívemnek is meg vannak az agresszív, erõszakos farkas-törvényei, és még azzal is szembe kel szállnom, ha szabad akarok maradni a szeretetre, a Bárány követésére.
	Hát ez bizony nem volt könnyû. A Spartacus-ban kosárlabdáztam, NBI. utánpótlás, NB II Nõi. Jó játékos voltam, szerettem játszani. Az egyik fontos meccsen az ellenfél centerét védtem, nem is tudott kosárra dobni. Hát egyszer csak megfordul és képen töröl. Hihetetlen nagy indulat öntött el. Meg sem mertem moccanni, féltem, hogyha megmozdulok, akkor visszaütök. S hát akkor nem vagyok keresztény. Soha nem gondoltam volna, hogy ekkora harag, gyûlölet tud elönteni. Ott álltam a pálya közepén, az edzõ vörös fejjel üvöltött le a pályáról. Minden voltam, csak szép és okos nem, pedig én életem legnagyobb gyõzelmét arattam, de hát õ nem tudhatott errõl semmit.
	Ettõl kezdve tudtam, mit jelent, hogy ne féljetek azoktól, akik megölhetik a testet, attól féljetek, aki a kárhozatba vethet. – s ez én magam vagyok, saját szívem farkas-törvényei. ha ezt megtanulom megszelídíteni, akkor semmi sem választhat el Krisztus szerelmétõl. S hát én ezt akartam, s lassanként ráébredtem, hogy a Titokzatos Test egysége a szentek és bûnösök egysége azt is jelenti, hogyha én megharcolok egy ilyen harcot, az másokért is van, az az egész testnek. az Egyháznak, az emberiségnek is jó. Értük és miattuk is meg kell maradnom báránynak.
	Azért is hangsúlyozom annyira, hogy a legtejesebb szolgálat az amor Christi, a ’Krisztus szerelme’, mert egyébként soha nem azt csináltam, ami után adottságaim szerint vágyódtam volna. Nem olyan területekre kerültem, amit én választottam volna, mint szolgálatot, hanem ahová felvettek, ahol állást kaptam. Hordtam Mezõgazdasági Szövetkezetben tyúktrágyát, dolgoztam hetes bölcsõdébe, aztán most 25 éve diétás nõvérként kórházban dolgozom. 
Most, amikor félünk a jövõtõl, nem lehet tudni lesz-e állásotok, felvesznek-e egyetemre, talán jó kihangsúlyozni, hogy nem az a lényeg, hogy mit csinálok, hanem azt, hogy hogyan!
	S nekem ez tapasztalatom, hiszen mivel megtaláltam, akit szeret a lelkem, - az Urat,
mivel rátaláltam arra a testvéri közösségre, akik segítettek, hogy osztatlan szívvel válaszoljak Istennek, mindegy volt, hogy mit csinálok. Hiszen Krisztushoz tartozom, részesülök abban a küldetésben, ahogyan õt küldi az Atya, a világ megszentelésére, mert szereti a világot. S ott és úgy szolgálok, ahol és ahogyan lehet.
Hiszen mindenkiben megláthatom a testvért!
Hiszen mindenkiben szerethetem, segíthetem az Úr Krisztust!
Hiszen az élet minden területét megszentelhetem a jelenlétemmel, ha magammal viszem Jézust, akit a szentáldozásban reggelente magamhoz veszek. Az Õ erejében áldást mondhatok a káromkodókra, rámosolyoghatok a csüggedõkre.
	Higgyétek el, ez nekem mindig-új Egyház élmény volt. Összetartozás mindazokkal, akikben már tisztán felragyogott az Isten Arca, - a szentekkel, s  összetartozás-élmény mindazokkal, akik szerte a világon hasonló módon küszködnek a farkastörvényekkel önmagukban és a világban.

Szolgálatom az Egyházban? De hát az Egyház nem a templom, nem a papok, nem pusztán a tanítóhivatal, nem egy világméretû elit egyesület, akik önmagukat ápolgatják és gondozzák. Az Egyházban szolgálni, nem  jelenti szükségszerûen azt, hogy elmegyek sekrestyésnek vagy hitoktatónak, vagy egy szociális otthonba ápolni. Jelentheti azt is, de a Zsinat egyház-képe dinamikus, eleven kép: pl. a Lumen Gentium (Nemzetek Világossága), s e-mögé odahangzik az Egyház reggeli imájából: Világosságul azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek!  Lumen Gentium akkor is, ha Sík Sándor szavai szerint szentjánosbogárnyi: A testvéreknek, kik az éjben járnak, az Isten küldött, szentjánosbogárnak!
	S ez misszió. Vagy más hasonlattal: kovász-lét. S a kovásznak a lisztben van a helye, csak akkor kel meg a kenyér, lesz belõle az Élet Kenyere, szolgálja az életet.
	S a mi szolgálatunk, hogy a sok liszt szemecske kenyérré álljon össze, aztán majd a pap konszekrálhatja Krisztus Testévé. Ez a belsõ misszió.
Vagy más hasonlattal: sónak lenni. A só az ételbe való, s nem szabad hogy elveszítse az örömhír ízét, zamatát, derûjét, mert akkor semmi másra nem jó, mint hogy kidobják és eltapossák-, agyagba döngöljék, mondaná néhány Fideszes.

Szolgálatom az Egyházban – élni az Egyházat, a fényt, a kovászt, a sót, azaz kereszténynek lenni egy kereszténységet, Krisztus-ismeretet elveszített Európában. A szerzetes nem fura madár, nem különc, olyan átmeneti lény a papság és a világi hívõ között, hanem a szerzetes keresztény. Keresztény, aki a keresztség és bérmálás elkötelezettségét a Krisztus-jegyesség karizmájából éli meg, akit az amor Christi, ’Krisztus szerelme’ sürget.
	A szerzetes olyan keresztény, akinek osztatlanszívû Istenhez tartozásából fakad az akarategység, az egyházi tanítóhivatallal, a testvérekkel, s aki megtapasztalja, hogy ebbõl az akarategységbõl nagy-nagy szabadság, lelki függetlenség fakad. S ezért válhat a szerzetes a világban fény-, kovász-, só.
	 Lehet, hogy régen elsõ sorban a papság feladata volt a misszió, ma a papság feladata elsõsorban az Egyház szentségi életének szolgálata, a hitre jutottak bevezetése a krisztusi élet teljességébe.
	Az elkötelezett keresztényeké pedig, akiket Krisztus szeretete sürget, az, hogy a ’Világ Világossága’ legyenek az örömhír tanúi, hogy rajtuk keresztül tapasztalja meg a fagyos világ, hogy Jézus él, és Titokzatos Testének tagjaiban újra meg újra kimondja az Atyának, - önként, szabadon, szeretetbõl- értük szentelem magamat, gyógyítva-, tanítva-, vigasztalva.
	S hát akkor most már én is kimondhatom, hogy igen, ezt én is akarom, így ezt a szolgálatot én is tudom vállalni, mert ez nem külsõséges szolgalelkû feladat teljesítés, 
hanem értékválasz Istennek, aki úgy szerette és szereti a világot, hogy legkedvesebbjét, Jézusát adja oda érte és neki.
	értékválasz annak a Jézusnak, aki a peremre szorultak, kicsinyek, hajléktalanok, a vámosok és pénzügyõrök barátja is akar lenni,
	értékválasz annak a Jézusnak, aki a hit nélkül viaskodóknak vágyat ad a hitre.
Két hete voltam egy szakközépiskolában az Uri Geller parafenomén jelenségrõl beszélgetni fiatalokkal. S megrendülten hallgattam a panaszt és vádat az õ szájukból: „Azért vagyunk kiszolgáltatva parapszichológiai jelenségeknek, mert elrabolták tõlünk az Istenismeretét, visszatartották a Jézusról szól információt”. Én, akkor, ott az õ számukra az Egyház voltam!

Tudjátok hányszor volt alkalmam az elmúlt évtizedekben megtapasztalni a kórházban szenvedõk Istenhez fordulását? Hányszor volt ajándék, hogy olyan helyre léphetek oda a szenvedés idején, ahová pap nem mehetett volna? 
Nem is csak a tilalom, hanem az elõítéletek miatt:  beszél, mert azért fizetik!

Tudjátok milyen nagy ajándék, hogy feladatul kaptuk, hogy az egész sóvárgó világot hazahozzuk az Istenhez?
	Kaland az Isten és ember szeretet, az önátadás és életátadás kalandja, de félig égni, félig élni, félig szeretni nem érdemes.
	Kaland volt, ahogyan engem, s a mi generációnkat megérintett, s a világot megmenteni, megszentelni akaró szolgálatra hívott az Isten.
De nehogy azt gondoljátok, hogy titeket csak hétköznapi, nyögve-nyelõs kötelesség-teljesítésre vár, hivatalnoklelkû szolgálatra. Hiszen nem csak hogy a kereszténység utáni Európában, hanem az ateizmus utáni közönyben kell megszólítanotok Isten örömével és vigasztalásával kortársaitokat.

A Föltámadott Úr békességét kell kimondani a minket gyûlölködve támadó nacionalizmust szító csoportok felé.
A feltámadás hitét, reményét kell átadnunk az öngyilkos, az alkoholba, kábítószerbe menekülõ kortársaknak,
s a Szentlélek erejében, az Igazság és Szeretet törvényeivel kell áthatnunk az emberi élet minden dimenzióját, a közösségi struktúrákat, a társadalmat, a közéletet, és így szolgálni állandóan megújulva az ideigvaló és az örök Élet kibontakozását.
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„A Megszentelõ Szeretet küldetésében”
  1990 – elõadás

A mai helyzet, az ország, a társadalom és az Egyház helyzetét szokás összehasonlítani az I. és a II. Világháború utáni újrakezdéssel. Hiszen a közmondás szerint is, „a történelem az élet tanítómestere”. Ezért, amikor mint szociális testvérek egyénileg és közösségileg, szeretnénk nekifeszülni a jövõ építésének, jó tudatosítani, hogy a közösségünket elindító 1923-as év mottója, vezérgondolata ez volt: Békesség a földön, a jóakaratú embereknek…
S a II. Világháború utáni évek küldetését, lelkiségét, feladatait meghatározó éves fohász pedig: Romokon új világot! Krisztusi világot a Szentlélekkel!
	Ma még éppen csak feltárulnak elõttünk a romlás sebei, még mindig újabb fájdalmak, veszteségek és sérelmek kerülnek napvilágra. Az egyén és a társadalom, a hívõk és egyházi közösségek veszélyeztetettségét a sok évi bénultság után csak most kezdjük igazán felismerni. S ez nem pusztán gazdasági krízis, ez egzisztenciális krízis, a vonatkoztatási rendszerét, Istenét elveszített egyén és társadalom erkölcsi krízise Keleten és Nyugaton egyaránt. prófétai erõt érzünk közösségünk éves vezérgondolataiban, fohásszá váló mottóiban, s idén, ebben a változó világban napról napra imádkozzuk: Isteni könyörület (compassio) Lelke, képesíts minket a Te könyörületed sugárzására!
	Rengeteg a tennivaló, nagy a szociális, a társadalmi méreteket öltõ lelki ínség, és bizony ha kicsinységünk „öt árpakenyerére” tekintünk, elveszítjük a bátorságot. De hiszünk abban, hogy a történelem, az idõ és az örökkévalóság Ura engedte meg, hogy munkatársai legyünk, a lélekmentés, a kiengesztelõdés szolgálatában, „az új ég és új föld” elõkészítésében, Isten Országának építésében, a lelkekben, a hazában és a társadalomban.  Ezt adja feladatként nekünk a II. vatikáni Zsinat után megújított, az 1986 május 12-én jóváhagyott „Élet a Szentlélekben” c. szabályzatunk is, amit dr. Paskai László bíboros, prímás, esztergomi érsek, 1989 június 27-én erõsített meg.
	Sajátos ajándékként és lehetõségként (Gabe und Aufgabe) kaptuk tehát Istentõl, hogy a Szociális Testvérek Társasága az õsi szerzetesi elkötelezettséget az élet sûrûjében élje, az idõk jeleiben mindig felismerve az Isten új utakra, feladatokra szólító Szeretetét.
	Ez tette lehetõvé, hogy a szétszóratás kegyelmeként ismerjük fel 
- a „kovász-küldetést” a jelenlét általi apostolságot a hallgatás éveiben, 
- hogy a szorongattatás éveiben a hivatás útját keresõket az elsõ keresztény századok vértanúságot is vállaló buzgóságára emlékeztessük,
- hogy a Zsinat utáni hitbeli, hivatásbeli krízis és megújulás idején megerõsítsük egymást az osztatlanszívû Krisztushoz tartozás örömében,
- hogy úgy fogadjunk minden egyes zörgetõt, mint Isten ajándékát, aki a maga fiatal életével, új látásmódjával, sajátos értékeivel megújítja a közösséget.
	Ezt az újra való nyitottságot hordozta és formálta Szent Benedek szelleme, a családiasság, a lelki, szellemi otthonteremtés egy elmagányosodó világban, az Egyház szeretete, a liturgikus ima, a Zsolozsma ereje, a sokféle szubjektívizmussal szemben. Hiszen a harmincas években a testvérek fordították elõször magyarra a Zsolozsmáskönyvet, s attól kezdve a közös imákat ez hordozta.
	Ez  az õsi és új lelkiség késztetett bennünket a békesség, a kiengesztelõdés szolgálatára, a bizalom és jóhiszemûség ápolására, az egységben-látásra, s ez egyben gyógyító küldetés is a széthúzás, az elidegenedés, bizalmatlanság és gyanakvás légkörében. Vannak testvéreink, akik anyanyelvüket áldozták fel azért, hogy híd lehessenek a nemzetiségi ellentétek felett.
	
Azért volt mindig is fontos számunkra az egységért való ima és munka, mert közösségünket kezdettõl fogva jellemzi a pluralitás, a sokféleség, és ezt értéknek tartjuk, bár tudatában vagyunk annak is, hogy ez sajátos törékenységet is jelenthet. Talán merészségnek tûnik, de ezt is vissza vezethetjük a Benedeki lelkiségre, hiszen Szent Benedek korában még nem specializálódtak a szerzetesközösségek tevékenységük szerint. S mi nem egyféle munkára, feladatra irányulunk. Hanem a Krisztus-jegyesi szeretet pecsétjével lefoglalva, a Szentlélek erejében bízva, sokféle képzettséggel és végzettséggel szolgálunk. Vannak köztünk ápolónõk, orvosok, tanárok, közgazdászok, matematikusok, hitoktatók, stb. S mindenki a világ és a társadalom másféle ínségével találkozik, másként kell erre válaszolnia, mégis szociális szeretettel, testvérként.
Minden ínség mélyén felismerjük az Isten utáni éhség ínségét, és valljuk, hogy a legszociálisabb feladat erre válaszolni, a Lumen Christi húsvéti erejével.

Amikor 1960-ban megismertem a Társaságot, azt mondták nekem: a ti jelöltmesteretek a Szentlélek!  Merészség? Nem, bizalom!

A Szociális Testvérek Társasága kezdettõl benne áll abban a Lélek-újulásban, ami XIII. Leó pápa Szentlélekrõl kiadott enciklikájával és a Rerum Novarum-mal indult el, s melynek Magyarországion Prohászka püspök volt a kisugárzója.
A Társaság lelkiségének középpontjában a Szentlélek Úristen tisztelete állt és áll. S erre nagy szükségünk is van, hiszen egyéni felelõsséggel állunk helyt a munkahelyeinken, és lélektõl-lélekig szól a küldetésünk. Állandóan kérnünk kell egyénileg és közösségileg a Szentlelket, hogy a minket érõ hatások között tájékozódni tudjunk. A közösséget teremtõ Lélek tesz bennünket testvérré, egymás számára és teszi küldetésünkké, hogy testvérként álljunk oda mások mellé. Ezért közösségi imáink egy része Lélek-hívogató.

A Szentlélek Úristen tisztelete nyitott meg bennünket egészen magától-értetõdõen egyénileg és közösségileg 1977-tõl a karizmatikus megújulásra, fakasztotta fel köztünk az imádság új dimenzióit, tanított bizalommal imádkozni gyógyulásért, a múlt sebeinek gyógyulásáért, bizalommal fogadni azokat, akik felnõttkori megtérõként, imacsoportokban ébredtek rá Isten meghívó és lefoglaló szeretetére. S a Szentlélek, aki az egységet teremtõ Lélek, megóvott minket attól, hogy a karizmatikus megújulás szakadást vagy széthúzást indítson el. A Szentlélek Úristen iránti hálával tapasztaltuk, hogy valóság lett az alapító Slachta Margit testvér szava: Nem baj, ha a keretek leomlanak, csak a szellem megmaradjon, az majd teremt magának új kereteket!”

Meglepetés és ajándék volt rádöbbenni arra, hogy a Világ-egyházban más eszközökkel, de hasonló utakra viszi Isten Lelke az Egyházat, és a szerzetes jellegû közösségeket. Átalakulóban van szerte a világon a közösség-fogalom. Ma már nem szükségszerûen jelent egy fedél alatt lakó közösséget. A közösségi élet hordozója ma jellemzõ módon a kisközösség, amit a hit-tapasztalat megosztása, a közös ima, Isten és ember-szeretet tart össze.
Mintha Istennek nálunk, tõlünk ki kellett volna kényszerítenie a történelem eseményeivel a modernséget. 

Heti kisközösségi találkozások, egymás élet-, hit-, ima tapasztalatának szeretõ elfogadása, havi lelkinap, melynek éves terve segít megtalálni helyünket a változó világban, éves nyolc napos lelkigyakorlat, ami lehetõség szerint közösségi tapasztalat is. S ezen kívül természetesen a találékony testvéri szeretet kapcsolatteremtõ ereje, az egymásért való felelõsségérzet mélyíti a közösségélményt.

A Társaságban nem csak a megszólítás az, hogy „testvér”, hanem a struktúra is testvéri, - ti pedig mindnyájan testvérek vagytok… Testvéri összedolgozás, ha úgy tetszik „team-munka” jellemzi a vezetõk munkáját is, s ehhez állandóan keressük, tanuljuk a módszereket. Hiszen a csoport dinamika ma már tudomány, s ahhoz, hogy a közösség élete hordozni tudja az egyesek küszködéseit, terheit, szükséges, hogy a modern lélektan és szociológia nyújtotta segítséget is igénybe vegyük. Sok segítséget kaptunk Nyugaton megjelent könyvekbõl, jól képzett, tapasztalt testvérektõl, de bátorítunk mindenkit, hogy vegyenek részt önismereti csoportokon, pszichológiai, szociológiai képzésen, és aki csak teheti végezze el a Teológiai Levelezõ Kurzust, vagy a hitoktató képzõt, vagy a Kisközösség Vezetõ Képzõ tanfolyamok valamelyikét.

A team-munkához a közösségi módon gyakorolt vezetõi szolgálathoz fontos, hogy minden korosztály jelen legyen a team-ben, hiszen olyan nagy a nemzedékek közötti különbség.
Egység a lényegesben, szabadság a lényegtelenben, szeretet mindenben! – ez volt XXIII. János pápa mottója, és ezt nagyon tudatosan kell újra meg újra vállalnunk, hogy ne bénítsuk le régi kötöttségekkel az új nemzedéket, hogy életteret adjunk így a fiatalabbaknak, s a rajtuk keresztül érkezõ új látásmódnak, új stílusnak.

A régi ifjúsági mozgalmakban sajátították el a testvérek azt a látásmódot, hogy a fiatal a fiatalnak az apostola. Így igaz ez a közösség életében is, a kisközösségek egy-egy korosztályból alakulnak ki, együtt növekedve, - vezetõjüket a fogadalmas testvérek választják, és az ismerkedõk és fiatalok képzésében is részt vesznek fiatalok. S ez igaz kifelé is, hiszen tapasztalat, hogy plussz-mínusz tíz év az a kor különbség, ami még nem gát. Így ahhoz, hogy megszólítsuk a mai keresõ fiatalokat, a kortársaknak kell elindulniuk.

A Társaság mindig küldetésének érezte a hivatások szolgálatát, volt, hogy a Társaság kölcsönadott testvért egy  alakuló közösség jelöltjeinek képzésére, és az elmúlt évtizedekben is mindig voltak kisközösségeinkben, lelkinapjainkon olyanok, akikrõl tudtuk, hogy amint alkalom adódik, tovább fognak menni a Kármelbe, a bencésekhez, a ferencesekhez vagy más irányba, - és tovább is mentek.
Talán ezért is kaptuk most a Bíboros Atyától és a többi Püspök Atyától a feladatot, hogy járjunk hivatásébresztõ, hivatástisztázó lelkinapokat tartani, ilyen jellegû beszélgetéseket vezetni ifjúsági hittancsoportokba.

S miközben tanúságot teszünk Isten lefoglaló Szeretetérõl, evangelizáljuk önmagunkat, egymást és a családban élõ, vagy családi életre készülõ keresztényeket is. Hiszen az evangéliumi tanácsok szerinti élet és a keresztény házasság egymást hordozó, egymást kiegészítõ és megerõsítõ kegyelmek. Ez fejezõdik ki abban is, hogy a Társasághoz kapcsolódhatnak családi életre készülõk és családosak is. Az idõsebb nemzedékek kültag csoportjai túlélték a nehéz idõket, de az elmúlt idõszak nem adott lehetõséget, hogy fiatal családok felé nyissunk. Most kezd szépen újjáéledni a közösséghez tartozásnak ez a módja is. Ez segítség abban is, hogy az útkeresõ fiatal, aki megszerette a közösség lelkiségét, megszerette a testvéreket, ne érezze elutasítottságnak, ha kiderül, hogy õt nem az evangéliumi tanácsok szerinti életre hívja az úr. Így az ismerkedõ fiatalok elõtt mindkét lehetõség nyitva áll, mindkét életállapotot megtanulja értékelni, kegyelemnek látni. Az a tapasztalatunk, hogy idõt és a szabadság légkörét biztosítani kell a fiataloknak, nem szabad döntéskényszerrel hatni, ma talán lassabban érik be a szabad döntés, de megéri.

A szerzetes-képzés mindig „metanoia” – átstrukturálódás, és nem vizsgára készülés. Új értékek, látásmód integrálása, és nem pusztán ismeretek megszerzése. Ezért fontos a számunkra, hogy mint „apostoli célokra egyesült közösség” a képzés ideje alatt is az „élet sûrûjével” ne veszítsük el kapcsolatunkat. A képzés formája: irányított önképzés, lelki-beszélgetések, kisközösségi találkozások, önálló lelkiéletre nevelés, lelki-napok, lelkigyakorlatok. A vidékieket látogatjuk, levelezéssel próbáljuk pótolni a heti találkozásokat, vagy a környéken élõ testvérhez kapcsoljuk. lelki-napra õk is a közösségbe jönnek.

Megtapasztaltuk, hogy valóban a Szentlélek õrzi az eredeti szellemet. Most, szeptember 24-én, Fogolykiváltó Boldog-asszony napján, amikor Takács Nándor püspök atya szentmiséjén találkoztak elõször a szétszóratás elõtti és utáni nemzedékek, és közös tapasztalat volt az egység, a közös lelkiség, az otthonélmény, a Püspök Atya nem akarta elhinni, hogy ez elsõ találkozás volt.

S az is tapasztalat, hogy az „élet sûrûjében” való élet, vagy ahogyan Margit testvér mondta „az élet centrumában” való élet és képzés valóban új lehetõségeket hoz. Hiszen éppen a legfiatalabb testvéreink figyeltek fel két három évvel ezelõtt a terjedõ sátánizmusra, szembesültek, mint védõnõk az életellenesség új törvényesítésével, a liberalizált abortusz rendeletben, és próbálták felhívni erre az illetékesek figyelmét. Õk vették fel a küzdelmet a terjedõ euthanázia ellen. tehát a közszellem formálása, ami alapvetõen a közösség küldetéséhez tartozik, most is eleven.

A felelõs testvérek idõrõl idõre szembesítõ, kiértékelõ kérdéseket adtak fel a testvéreknek, hogy az ebbõl kapott válaszokból ismerjük meg a közösség lelkiállapotát, s azt, hogy milyen irányban kell növekedni, erõsödni. S ez nagyban hozzájárult identitásunk megerõsödéséhez.
A legutóbbi év kiértékelõ kérdései ezek voltak:
- Mit jelent számomra a közösség, hogyan határozom meg a közösséget?
- Akarok-e közösségben élni? – ebben a közösségben élni?
- Képes vagyok-e megosztani vágyaimat, gondolataimat, reményeimet, nehézségeimet? Megtalálom-e a kommunikáció lehetõségét?
- A közösség karizmájából mit érzek a magaménak, s mit kevésbé?
- Fontos-e nekem a jövõ? – a közösség, az Egyház jövõje?
-A múltról való ismeretem és a jövõre irányuló elképzelésem mennyire befolyásolja a jelent?
- Az én személyes jelenlétem formálja-e a közösséget?
- otthon vagyok-e a közösségben? Otthon-teremtõ vagyok-e?
Küldetésem-e a munkám?
Hûség-szeretet egymás és az eszményeink iránt?

A válaszokból a kisközösségek modern munkamódszerrel saját maguk fogalmazták meg a „hogyan-tovább-ot”. Talán érdemes ebbõl is idézni:

Közösségi életünk a radikális evangéliumi élet, mely a Szentháromság életében részesít minket. Feladatunk a Lélek indításainak merészen engedelmeskedni, és az önátadásban növekedni. Döntünk az Istenbe vetett bizalom mellett, hisszük, hogy Isten személyesen szeret, ezért elfogadjuk önmagunkat, adottságainkat. Szembenézünk gyöngeségeinkkel, és egészen tudatosan keressük rájuk a gyógyulást, hiszen gyógyulásunk az egész Krisztus-Test gyógyulását szolgálja, szenvedésünk pedig a Húsvét-Misztériumba kapcsol. Közösségi életünk segít az állandó megtérésben, az egymás iránti szeretet és bizalom, jóhiszemûség növelésében. Törekszünk a pontosabb információ adásra és vállaljuk a hiányosságokból adódó feszültségeket. Küldetésünk a világhoz szól, hiszünk Isten jóságában és a remény hordozói akarunk lenni. Munkánkkal, jelenlétünkkel a társadalom ínségeire válaszolunk. Szembeszegülünk a hazugság és a félelem minden formájával. Szociális tudatossággal szolgáljuk a „több életet”. Támogatjuk az új kezdeményezéseket.

A múlt nyáron mint remény, álmodozás fogalmazódott meg a jövõ:
- saját újság
	Idén októberben a fiatal testvérek szerkesztésében újra megjelent a Lélek Szava, amit annak idején a t
a testvérek adtak ki. Egyenlõre negyedévenként tervezik.
- hátrányos helyzetûekkel való foglalkozás
	Ma már látjuk testvérünk eddig csendben végzett, nagyszerû munkáját a cigányok között, és vannak testvérek, akik alkoholistákkal kezdtek el foglalkozni.
- valamiféle egyesületi forma, keret
	Ma már meg van a Magzatvédõ Egyesület,  az Élet Védõ Egyesület s
- testvérek által fenntartott lelkigyakorlatos ház
	Ma már egyik testvérünk Evangelizációs Centrunmban szolgál, s így az idei lelkigyakorlat egyben nagy közösség élményt is jelenthetett
- falupasztoráció
	Egyik fiatal testvérünk saját falújában iskolai hitoktató, egy másik testvérünk pap nélküli faluba jár ki hitoktatni.
- a Lélek-újulás szolgálata
	Ma már a Karizmatikus megújulás regionális találkozóinak a szervezésében is részt vesznek testvérek

Amikor visszatekintünk – nem is az elmúlt évtizedekre, hanem csak az elmúlt évre, egyetérthetünk az egyik fiatal testvérünk kicsit szemtelen, kicsit megilletõdött kijelentésével: Fantasztikus az Úristen!

Igen, Õ azt is megadja, amit még kérni sem merünk. Ezért bizalommal kérjük továbbra is:

Engedd, Uram, hogy csekélységem és méltatlanságom mellett is, készséges eszköze legyek a mai napon a Szentléleknek. Teljesüljön bennem, általam akaratod, épüljön Országod a lelkekben a hazában és a társadalomban. Amen. (a Társaság reggeli imájából)


***
 

„A remény pedig nem csal meg, mert Isten Szeretete kiáradt szívünkbe, a nekünk adatott Szentlélek által!”
1990. május 12.

Talán nem tûnik kézenfekvõnek, hogy az „alapvetõ emberi jogok” közé sorolom a reményt, és a bizalmat. Pedig ezek nélkül nem lehet élni. Elsorvaszt a bizalmatlanság, gyanakvás és rosszhiszemûség.   . Életellenes, élettelenné tesz a csüggedés, a kilátástalanság, az „úgyis hiába”.
Mindannyian saját bõrünkön tapasztaljuk ezt, akár úgy, mint Sík Sándor kesernyés bölcsességét: „meglátszik-e emberi valómon, hogy hetven éve, mind ugyanazt gyónom?”
		- akár úgy, mint az elöljárók csüggedését, hogy az egyesek  típus hibái nemzedékrõl nemzedékre ugyan azok.
		 - akár úgy, hogy az Egyház, a társadalom helyzetét nézzük és beborít a megváltatlan pogány szomorúság.
	Ez a csüggedtség mit sem tud Istennek arról az ígéretérõl: Íme, valami újat alkotok… íme már készül!”
Saját csüggedéseink körforgásából, reménytelen „úgyis hiába” enerváltságából érthetjük meg, hogy a Krisztus-hit lendületét, a Lélek fiatalságát, új kezdetet adó erejét elveszített emberiség, társadalom, miért is nyílik meg a Kinyilatkoztatás elõtti filozófiák, teozófiák és ideológiák elõtt. Hiszen, az un. holisztikus látásmód, mely a mindenség immanens bensõ egységét, a természet körforgását, a mikrokozmosz és makrokozmosz bensõ erõtereinek kitapinthatóságát, sõt ma már a reinkarnációt sugallja – mintha tehermentesítené az embert!
S ez érthetõ, hiszen kevesebb erõfeszítésbe kerül egy a „nem tehetek róla” – „meg van írva a csillagokba”. - fatalizmusába belesimulni. Ma már asztrológusok és bioritmus programozók határoznak politikai tárgyalások felõl is – mint munkatársává lenni az „új teremtést” elõhívó Istennek, aki azt mondja bele a történelembe: Ami volt, elmúlt, íme én újjáalkotok mindent!
	Félelmetes látni, mennyire elveszíti a világ, Európa, mi magunk a hitet, azt a hitet, mely a természet immanenciájának, öntörvényûségének, önmagára utaltságának, szüntelen ismétlõ-désének reménytelenségét kiütötte.
Ugyanis a zsidó-keresztény Kinyilatkoztatás az örök körforgást kiütve lineális távlatba állította bele a Teremtést, az embert, a történelmet, s üdvösségtörténelmi értelmet és távlatot adott neki. Ettõl kezdve tudjuk, hogy van kezdete a világának – és az Isten az!
	        van középpontja – és Krisztus, a Megfeszített az!
	        van beteljesülés felé vivõ erõforrás a Szentlélekben!
                     van új kezdet – és az Úr az!
Mindegyikünk életében, a közösség életében ez az új kezdet a megtérés, mert történelmileg is új kezdet lehetõségét kaptuk az Istentõl.

Új kopernikuszi fordulatra van szükségünk, s ez a megtérés a hitben, hogyha nem is a Föld, de mindenesetre az EMBERFIA – a Mindenség középpontja, - s ez a metanoia elfordulás önszeretettõl, egocentrizmustól, a középszerûségtõl. 
Elfordulás a keleti hatásoktól, az immanens természet-misztikától, és odafordulás a Megfeszített Emberfiához, a személyességében tökéletes Istenhez, aki Atya, Fiú és Szentlélek!
Odafordulás a személyes Istenhez, aki feltárja elõttünk, hogy az ember egyetlen, örök érték, végtelen, személyes méltóság!
Odafordulás a személyes Istenhez, aki megóv és meggyógyít a különbözõ izmusok hatásától, mely az egyént masszává mossa össze, legyen az liberalizmus, kollektívizmus vagy feminizmus, vagy teológiai izmusokból fakadó panteizmus, hinduizmus, buddhizmus, taoizmus…stb.

Szent Pál az egyháztörténelemnek nagyon hasonló korszakában szegezte szembe a gnoszticizmus terjedésével:
Én pedig nem akarok másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, a Megfeszítettrõl…

Jézus Krisztusnak, a Megfeszítettnek és Föltámadottnak követségében járva, mintha maga Isten kérlelne bennünket: Testvérek, tekintsünk végre az „Isten becsületére”, s ne mindig csak az emberi jogainkra! 
	Tekintsünk meghívásunkra, hiszen a szerzetesélet éppen azt jelzi a világnak, hogy Istennek joga van a világra, mindenre, amit alkotott.
Joga van rá, hiszen Isten az ártatlan Bárány vére által vásárolta meg rabszolgalevelünket. Hiszen méltó és igazságos, hogy ne csak megõrizzük a teremtés isteni mûvét, hanem a Krisztusban kapott új élet zsengéi legyünk. 
	Méltó és igazságos, hogy az önmagát feltáró, kinyilatkoztató Isten Igéjét egzisztenciális megrendültséggel, új kezdetet adó, életet formáló Igeként halljuk meg, és életünk ígéretének valóráváltásával válaszoljunk rá. S merjük távol tartani magunkat a „több ezeréves mitikus bölcsességektõl, melynek zûrzavarából kiemelt bennünket az Ige, mely Istennél volt. 
	Méltó és igazságos, hogy a Jó Pásztor irgalmas szeretetét hálásan és egyszerûen elfogadjuk, és eléje tárjuk egyéni és közösségi ínségünket.
	Méltó és igazságos, hogy Istennek a Kereszt és Feltámadás titkában megnyilvánuló Szeretetére – ahogyan az jelenvalóvá válik a történelem alakulásában, válaszul feladjuk reménytelenségeinket, kicsinyességünket, kesergéseinket, vádaskodásainkat, a mások kritizálását.
	Méltó és igazságos, Testvérek, hogy meghívásunkra tekintsünk, az elsõ szeretet idejére , amikor még eleven volt bennünk a jóra való buzgalom, amikor még semmit sem tettünk elébe a Krisztus szeretetének, az imádságnak és a testvéri szeretet szolgálatnak – ahogyan Szent Benedektõl tanultuk.

Testvérek, Istennek joga van rám, ránk, az emberre, és mégis csak kérlel: Adjátok át-, adjuk újra át testünket, életünket, egészen elégõ, szent és Istennek tetszõ áldozatul…
 - hogy Isten ismerete, mely meghalad minden emberi megismerést, betölthesse a szívünket, és megkaphassuk az új szívet és új bensõt mert bár a próféta szavai szerinti csontmezõ már életre támadt, de még zörög, sóhajtozik és reménytelen.
-  hogy Isten ismerete kiemelhessen a megszokottság reménytelenségeibõl, és a mindig-fiatal Isten ember és világ-szeretetének munkatársai lehessünk, egy új kezdet, új történelmi, üdvösségtörténeti helyzet kezdetén, a magyar egyházban és társadalomban!

Testvérek, adjuk át magunkat újra, egészen elégõ, szent, Istennek szentelt áldozatul, mert csak így tudunk Isten irgalmas szeretetével tekinteni saját magunk, egymás megváltat-lanságaira, gyarlóságaira, törékenységére!

Tekintsünk meghívásunkra, Testvérek, és emlékezzünk meg arról, hogy mi átadtuk emberi jogainkat a Szövetség Istenének, õ pedig nem vonta vissza tõlünk szövetségi hûségét, pedig ismeri, tudja, hogy meghûlt, megkopott bennünk a szeretet. Tudja, hogy sokszor magabiztosan azt gondoljuk magunkról, hogy gazdagok vagyunk, pedig ahogyan a Jelenések könyvében áll: mezítelen és erõtlenek vagyunk, és semmink sincsen Õrajta kívül.

Tekintsünk a Társaságra bízatott szövetségre, a Társaságnak adatott karizmára, hogy a Megszentelõ Szeretet kiáradhasson, hogy újra, mint reménybõl élõ közösség, a Megszentelõ Szeretet küldetésében járhassunk.

Tekintsünk a Szentlélek pecsétjére, mely Krisztus-jegyesi titkot bízott ránk, hogy ebbõl a látásmódból újra felfakadhasson az egymás iránti megbecsülés, tisztelet, szeretet.

Tekintsünk Krisztusra – egymásban, hogy hordozhassuk egymás terheit, hogy természetes legyen az akarat-egység Krisztussal – testvéreinkben.

Tekintsünk Krisztusra, akiben minden a miénk, mi pedig az Istené vagyunk, hogy a teremtett javakkal az Õ dicsõségére, és embertársaink javára éljünk. (lásd fogadalmi ima)

Krisztus a Megfeszített és Föltámadott, a Lélek Forrása, maga kérlel minket, hogy éljünk méltóan a negyedik fogadalmunkban kifejezõdõ SZERETET SZÖVETSÉGHEZ, - a múlt, a jelen és a jövõ szeretetében, a testvéri szeretet közösséget teremtõ karizmájának erejébõl, melyre olyan nagy szüksége van minden emberi közösségnek az Egyházban és a társadalomban.

Krisztus maga kérlel minket, adjuk neki gyarló szívünk szeretetét, (lásd fogadalmi ima) ne õrizgessük a sebeket, a fájó emlékeket, adjuk neki testünk-lelkünk munkaerejét és erõtlenségeit, szenteljük neki egész életünket, hogy életünkkel és halálunkkal tegyünk bizonyságot arról a Személyes Szeretetrõl, akit elküldött az Atya, aki az Igazság vigasztaló és szabaddá tevõ Szentlelke, aki reménységünk Záloga, mert velünk, Krisztus Egyházával, marad az idõk végezetéig.

A Szentlélek, miközben meggyõzi a világot-, minket-, a bûnrõl és az ítéletrõl és az irgalomról, felragyogtatja Isten igazságát, és érvényt szerez az isteni jognak, mellyel igényt tart arra, amit alkotott, mellyel igényt tart az ember életére, hûségére.
Istennek joga van rám, ránk, az emberre. s Isten Szeretete érvényt szerez ennek a jogosságnak, ez a bizonyosság a remény forrása, ebbõl a bizonyosságból fakad a hála, - hála Isten törvényeiért, hála az Egyházért-, a Szabályzatért-, a tekintélyt képviselõkért.

A tudom, kinek hittem – bizalma, a bizonyosságból fakadó remény és a Megszentelõ Szeretettõl lángra gyulladt szeretet hordozza életünket, segítsen tovább bennünket az elõttünk álló úton. Amen.

***
Elõadás a Perfectae Caritatis alapján
(Egyetemi templom, szerzetesnõk recollectioja 1991)

Advent van, s a szerzetes adventi ember, aki várja az Úr érkezését. De az adventi útkészítés lényege a bûnbánat. Ezért jó visszatérni a pusztai vándorlás képéhez, amit az elmúlt évben olyan sokszor idéztünk, de most talán kicsit más szempontból.
	Megfontoltuk-e már, hogy a történelem Ura Egyiptomból szólította ki a választott népet, - azaz a puszta elõtt Egyiptom volt. S Isten az, aki engedte összetörni a korábbi társadalmi struktúrákat. Isten az, aki szétszórt minket a népek közé, s a pusztába vitte népét, hogy ott szívére beszéljen, hogy újra az õ népévé legyen, Õ pedig az õ Istenük.
	Megfontoltuk-e már, hogy azért kellett nemzedékeknek kihalniuk a pusztában, hogy az Ígéret földjén ne Egyiptomot építsék újjá! Keresztény kurzustól rettegni manapság újságírói fogás vagy történelmi neurózis, mégis szembenéztünk-e õszintén és hálával azzal a ténnyel, hogy Isten Egyiptomnak nevezte azt, ami nekünk békeidõnek és biztonságnak tûnik, és kihozta a Szövetség népét- szerzeteseit a kiszolgáltatottságba és létbizonytalanságba, hogy a szívünkre beszéljen?
	Nem tudom, felismertük-e, hogy kegyelem, hogy a mi életünk korábbi struktúráit ellenséges kéz rombolta össze, és nem belsõ kiüresedés, mint Nyugaton? (A Zsinat után csak az USA-ban harmincezer szerzetes hagyta ott a hivatását, világméretekben 200 ezer körül mozog a számuk.)?
	Szembenéztünk-e már bûnbánattal az elmúlt negyven évvel, vagy csak sajnálgattuk magunkat? Vajon a pusztai évtizedek az Istennek való kiszolgáltatottság szabadságára vittek-e el minket, vagy az e-világnak való kiszolgáltatottság lett belõle, s mert az ilyen kiszolgáltatottságot tartósan nehéz elviselni: alkalmazkodás, hasonulás, önigazolás-, azaz elvilágiasodás?
Ahogyan Izrael életében a puszta új bûnök forrása lett, úgy egyénileg és közösségileg lelkiismeretet kell vizsgálnunk, s jó lenne bûnbánati liturgiákat tartanunk, hogy felismerjük ennek a negyven évnek egyéni és közösségi megalkuvásait, bûneit, gyávaságait, mulasztásait, és felismerjük a közszellem elvilágiasító hatását, amit nem tudtunk virrasztó lelkülettel távoltartami magunktól. A mai húszéves, farmernadrágos érdeklõdõk tudnak segíteni kérdéseikkel a lelkiismeret-vizsgálatban.
Mert nem könnyû érthetõvé tenni, hogyan lóghat ki a vasárnapra feltett nõvérfátyol alól az arany fülbevaló, és miért nem tud lemondani a szerzetespap a cigarettáról.
	A pusztának sajátos bûnei vannak: a kiszolgáltatott-ságból, a bizalmatlanság sebeibõl harag, zúgolódás, bûnbakolás, vádaskodás fakad, a peremre-szorultsági érzésbõl, magányból keserûség, s ez megmérgezi az életáldozatom, a keresztfám gyökerét! 
	Amikor a választott nép az Ígéret Földjének közelébe került, Mózes kémlelõket küldött ki, s amikor azok visszajöttek, halálra ijesztették a népet: az Ígéret Földjét nagy, erõs és ellenséges nép lakja-, bevehetetlen. S a nép, mely megtapasztalta Isten oltalmát és vezetését, nem akart bemenni az Ígéret Földjére, mert nem tejjel-mézzel folyónak ígérkezett, hanem küzdelemnek.
Isten nem engedi meg, hogy a hajdani Egyiptom struktúráit és a pusztai kiszolgáltatottságban kialakuló lelki púpjainkat bevigyük az Ígéret Földjére.
Igazzá kell, hogy váljon várakozó szívünkben az antifóna: Ó nézd, Urunk, népednek bûnbánatát. A valódi bûnbánat elvezet a beismerésre: mi sem vagyunk jobbak, mint mások! Mi is vétkeztünk, - szolidárisak vagyunk-, egy vagyunk a magyar nép, a magyar Egyház bûnösei közül!
	Õszinte bûnbánatunkban odavihetjük Isten elé azokat, akik még nem mernek elõ lépni, akik még önigazolásuk mögé rejtõznek, s nem vallják meg, hogy a szorongattatás órájában elestek az élõ hittõl, hogy az aranyborjú   elõtti tánc fontosabb volt, mint a két Kõtábla.
Hogyan várjunk jóvátételt, önkritikát az elmúlt rendszer kiszolgálóitól, ha nem mi magunk kezdjük el a bûnbánatot!
A magyar Egyháznak is szüksége van közösségi bûnbánatra, de elsõsorban azoknak, akiket a néven-szólító Szeretet egészen sajátosan foglalt le az ifjúkor napjaiban.
Az egyháztörténelem tapasztalata arra int, hogy az üldöztetések után, a túlélõ hitvallók sok bajt okozhatnak az Egyházban.
Lemerevíthetik a megújulási folyamatokat, gátolhatják a hittõl elesettek megtérését. Pedig az Úr nem akarja a bûnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen! 
Egy fiatal testvérem véletlenül hallotta két „igazi apáca” beszélgetését: „Most aztán közénk jönnek majd a felnõttkori megtérõk, akik eddig züllött életet éltek, s majd õk beszélnek nekünk Isten szeretetérõl, s azt akarják, hogy fogadjuk be õket!” Hát ez nem egészen a szerzetesi alázat!
	Ha õszinték vagyunk önmagunkhoz és egymáshoz, belátjuk és megvalljuk, hogy nagyon is szükségünk van arra, amire a Zsinat a PC-által felszólítja a szerzetesközösségeket:
- vissza a gyökerekhez
- vissza a Krisztus követés radikalizmusához
-vissza az Evangéliumhoz
- vissza az alapítók karizmájához – az idõk jeleire figyelve, a Szentlélek vezetésével válaszolva a kor ínségére, melyen keresztül Isten maga szólít új utakra. Isten nem restaurál, hanem újjá teremt, és beleszólít minket ebbe az újjáteremtésbe!
Hogyan? Ebben eligazít a zsinati dokumentum:
A szerzetesek ne csak Krisztussal, Krisztus személyének, de a teljes Krisztusnak, azaz az Egyháznak is szenteljék oda magukat, sõt az emberiség nagy családjának is, és vegyenek részt az Egyház nagy mozgalmaiban!
	Az Egyház életében többször elõfordult, hogy a szerzetesközösségek alakulása újította meg az Egyház életét. Ma az a sajátos helyzet állt elõ, hogy „támadt új és igaz nemzedék” a pusztai negyven év alatt, s ezek a lelkiségi megújulási mozgalmak, s most a szerzetesközösségek életre-keléséhez, megújulásához ezek adhatnak reményt és impulzust. S ez értetõ, hiszen a Zsinat tanítása szerint: A szerzetesi konszekráció mélyen a keresztségi konszekrációban gyökerezik – s talán most éppen a keresztségi konszekráció által újulhat meg.
A Zsinati Dokumentum a szemlélõdõ szerzetekrõl és a tevékeny életet élõkrõl és a világi intézményekrõl beszél. Az azóta kiadott Kódex felosztása más, de most a zsinati dokumentumhoz tartjuk magunkat.

Szemlélõdõ szerzetek: 
Még az apostolkodás égetõ szükségessége esetén is megtartják kivételes helyüket Krisztus Titokzatos Testében, ahol más a szerepe minden tagnak, hogy a magányban és a csendben állandó imával és nagylelkû vezekléssel csak Istennel idõzzenek. Hiszen õk a dicséret nagyszerû áldozatát ajánlják fel Istennek, õk Isten népének az Egyháznak ékességei, a kegyelem forrásai, titokzatos apostoli tevékenységük van.
	Van-e aktualitása manapság a szemlélõdõ életnek? Amikor szinte a „kalapos királyhoz” II. Józsefhez hasonló hasznossági elvárásokkal lép fel velünk szemben az állam és a társadalom, sõt talán sokszor az egyháziak is.
A hetvenes években az ismerkedõkkel, jelöltekkel, mint plébániai imacsoport találkoztunk, s nagyon sokszor nekünk estek világiak és papok egyaránt, hogy mi az a túlzás, hetente egy alkalommal két-három óra ima, inkább menjünk beteget látogatni.
A Hamvas-féle hittankönyv, amibõl az ötvenes évek elején én még tanultam, a szerzetességrõl lábjegyzetben annyit mond: „olcsó és jó munkaerõ” – mindannyian bõrünkön érezzük ezt a mentalitást, s ami még rosszabb, sokszor saját szívünkben is ez szólal meg.

Mire tanítanak az idõk jelei?
1967.-ben, a kommunista rémuralom sötét éveiben számolt be arról egy orosz emigráns, hogy virágzik az orosz pusztai mozgalom. „Az erdõk és puszták tele vannak férfi és nõi remetékkel, a nép csak pusztai embereknek nevezi õket. Ezek az emberek egyszer csak megérzik a puszta vonzását, keresik a helyet, ahol az ég és a föld összeér, eladják mindenüket, s egy tarisznya kenyérrel, s egy kulacs vízzel nekivágnak, hogy megkeressék az Istent. Pártfunkcionáriusok is vannak közöttük, akik elindulnak, hogy vezekeljenek, böjtöljenek, imádkozzanak a világért, és a kiüresedett szegénység csendjében Isten elé lépjenek.”
Chatherina Doherty ennek mintájára szervezte meg Nyugaton az un. Madonna-Ház mozgalmat, nincs szükségük másra, mint egy ágyra, egy asztalra, egy székre és egy Bibliára.
Egyik munkatársuk Doroty Day a Zsinat alatt tíz napot Rómában töltött, de nem tett mást, mint hogy a szegénynegyedben bérelt egy szobát, s ott kenyéren és vízen böjtölt, majd csöndben hazautazott.
Tömegeket vonzanak a Taize-i csöndes hetek, ahol fiatalok egy teljes hetet magányban és szilenciumban töltenek. A fiatalok ma nem hitvitákat akarnak hallani, s nem azon rágódnak, hogy mennyi igazság van a Kölni Nyilatkozatban, hanem azt várják, hogy valaki megmutassa nekik Krisztus Arcát.
	Aztán itt vannak az engesztelõ mozgalmak, a Mária évben országszerte „Jerikó-imával” készültek a hívek a Mária ünnepekre, hét nap óráról órára beosztott vállalt ima, böjt.
A Medjugore-i üzenetek hatására sokan fedezik fel újra a böjtölést és péntekenként ma már sokan böjtölnek kenyéren és vízen Magyarország megtéréséért, s eközben felfedezik a böjtnek az imát elõsegítõ, szabadító és gyógyító erejét. S az egyháziaktól-, talán tõlünk is azt a választ kapják: Na ez azért túlzás, ezt az Isten sem kívánja, s a fiatalok pedig botránkoznak a szerzetesek és papok pénteki terített asztalán.
	Jelenség a vezeklés újra felfedezése, s ez nem mániákus túlzás, hanem a mai fiatalok egy része felnõttkori megtérõ, és ismeri az istennélküliség bûnének súlyát, ismeri a test bûnének nehezen gyógyuló utóhatásait, s azt is megtapasztalja, hogy az életgyónás utáni három Üdvözlégy, mint penitencia nem gyógyítja meg a lelkét, bár a feloldozás érvényes. Sem a szerzetesek, sem a papság nincsen felkészülve arra, hogy a bûnbánatot ne jámborsági gyakorlatnak fogja fel, hanem a gyógyulás feltételeként, amihez szervesen hozzátartozik a jóvátétel és a vezeklés.
De a világ élete, egyensúlya miatt, és az igazságosság miatt is fontos, hogy amikor a mai ember elveszítette érzékét a bûn iránt, legyenek, akik az egész világért Isten elé állnak, engesztelnek, hiszen soha nem látott méretekben sérti meg az ember Isten szentségét, ma már az anti-kultuszok, a sátán-imádással is, s utasítja vissza Isten szeretetét.
	Ha a szemlélõdõ közösségek, akiknek a karizmája és szent hagyománya ezen a területen van, nem vállalja fel az engesztelést és vezeklést a magyar Egyházért, a magyarságért, különös tekintettel a papság bûneiért, akkor ne csodálkozzunk, hogy a népi engesztelési mozgalmak tévútra futnak, s esetleg ahelyett, hogy gyógyítanának, szorongást  keltve világ végét hirdetnek, s jámbor hiedelmekhez kötik a katasztrófától való menekülést. Rahner azt mondta: A holnap kereszténye vagy misztikus lesz, vagy nem lesz keresztény!  Hát ez a „holnap” ma van, s ha a szerzetes nem tud életével tanúságot tenni arról, hogy a Csipkebokor ég, de el nem ég, akkor sem nem szerzetes, sem nem keresztény.
	Manapság a misztika újjáéledésének vagyunk tanúi, és ma már nem elegendõ Szent Teréz és Keresztes Szent János írásait kézbe adni, mert a fiatalt nem érdekli a betû, hanem megkérdezi: és Te… ezt Te, hogyan élted meg?
A szemlélõdõ szerzeteseknek az imádság sztáreceinek kell lenniük, akik el tudják igazítani az Isten Szeretetétõl megperzselt lelkeket és rá tudják vezetni õket a keresztény élet alapjaira.
Régen talán másként munkálkodott az Isten, és a megtisztulás és megvilágosodás útján vezette a lelkeket a misztika felé. Ma úgy tûnik, Isten szomjas a lelkekre és szeretetével beborítja, csapdába ejti, magához téríti, de aztán ránk bízza õket. S ha mi nem tudunk válaszolni, felelõsek vagyunk értük, ha keleti gurukhoz fordulnak, vagy szektákba sodródnak. mennyire fontos ma számunkra pl. a Kármel útja, karizmája, a remetei, a prófétai dimenzió, a Kelet felé való nyitottság? S az életelv: Éjjel és nappal szemlélni az Úr törvényének édességét, és imádságban virrasztani!” Egyedül Isten elég –s nála nélkül minden fenyegetõ semmi, értelmetlen sötétség, s ez ma nagyon sok fiatalnak egzisztenciális tapasztalata, sokak a negatív misztikának, hiány-tapasztalatnak ebbõl a mélységébõl indulnak el Isten felé.
	Az egyik állami nevelõotthonban a tizenévesek elmondták a hitoktatónak, hogy rettenetesen félnek, mert megidézték a Sátánt, s az megjelent, és a Sátán erõsebb, mint Jézus, mert õk Jézust is hívták és Jézus nem jelent meg. Mutasd meg nekünk, hogy Jézus erõsebb, mint a Sátán! – ez az a kihívás, ami elé ma állít bennünket a világ.
	Isten ma sokaknak megadja a szemlélõdõ ima spontán ajándékát. Az Ige értésének, ízlelésének örömét, belsõ képeket, hangokat, vezetést, de az ingyenes ajándékozás után szükségszerûen bekövetkezik a lelki szárazság, elsötétülés. Nagyon nagy szükség lenne az imádság szakembereire, mert a krízisben benn is lehet rekedni. S nagyon nagy baj, ha egy szerzetes hivatásos életébõl csak a lelki szárazságáról tud tanúságot tenni.
	Minden szerzetesnek fel kell fedeznie a szemlélõdést  misztikát a saját életében, minden közösségnek a maga stílusában, de ez sajátos módon mégis a szemlélõdõ rendek ajándéka és feladata, s csak ha ezt felvállalják, akkor fakad fel életük oltárának jobboldaláról az Élõ Víz, mely beborítja a szomjas sivatagot

A PC. 9. fejezetében beszél a tevékeny életet élõ szerzetekrõl. 
Apostoli és karitatív tevékenységük szent szolgálat, szeretet szolgálat. Az Egyház bízta rájuk, és az Egyház nevében kell végezniük. Apostoli tevékenységük a Krisztussal való egészen bensõ egyesülésbõl fakad.
	Ma szerte a világon tanúi lehetünk a ferences mozgalom felvirágzásának, s ez megint az idõk jele, hiszen Ferenc kora, - éppen úgy a szekularizáció, az engedetlenségi mozgalmak, az éhínségek, járványok, a nagy gazdagság és a nagy nyomor kora, mint a mienk.
S erre a ferenci válasz: az Evangélium, mint életszabály, s ebbõl fakadóan a világ szakrális szemlélete, a szegénység eszmé-nyének, mint a teremtményiség elfogadásának megélése, mely szolidaritás minden teremtménnyel-, s egyúttal keresztény alternatíva a környezetvédõk és az erõszakmentességi mozgalmak számára.
	Ferenc másik válasza: a sebeket viselõ Krisztus felismerése az Egyházban és az emberi lélekben, s ezen keresztül a Megtestesülés és a Kereszt sajátos misztikája, mely megtérésre szólít. (P.Pio)
De a ferences lelkiségû megújulásnak vállalnia kell, hogy nem hagyja meg a fiatalokat a Nap-fivér-Hold-nõvér romantikájának a szintjén, hanem elvezeti õket a betlehemi és a golgotai radikalitásra.
S ma is Igére éhes a nép, mint Ámosz próféta idején.
Igazságra éhes, de tévtanítok lepték el a világot, és a pilátusi szó: Mi az igazság? – kialakította a kételkedés rendszerét, s már odáig jutottunk, hogy relatívizálja az értékrendet. Szent Tamás szerint a domonkosok célja: Az Evangélium Igazságának hirdetése, az Úr követésében az apostol példájára. S a domonkos kontempláció: Az Igazság egyszerû szemlélése a belénk öntött kegyelem aktusával, melyre imával, meditációval, Szentírás olvasással lehet készülni. Ebbõl kell elindulni hirdetni az Igét és gyógyítani. Nem véletlen tehát, hogy világszerte megtalálható gyógyító imaszolgálatokban olyan sok domonkos vesz részt. Ha azok, akik szerzetesi karizmájuknál fogva össze tudnák kapcsolni az igehirdetést és gyógyítást, távol tartják magukat az evangelizálásnak ettõl az új formájától, felelõsek lesznek a szekták, a keleti csodadoktorok, kuruzslók befolyásának növekedéséért.
	Szükségünk van arra, hogy Szent Domonkos felemelje az Ige gyógyító karját az új eretnekségek ellen, hiszen szinte új teológiai és erkölcsi egyházszakadás fenyeget, - s itt van a félelmetesen terjedõ új szinkretista valláspótlék a New Age üdvösség ígérete, a Rudolf Steiner féle teozófia(a Walsdorf rendszer álarcában) a szabadkõmûvesség, a spiritizmus. S mit mutatnak még az idõk jelei?
	Hát pl. azt, hogy nincs jogunk hét millió katolikus magyarról beszélni, talán, ha öt millió a megkeresztelt, s bizony azok is nagyon rk-k, azaz régen kereszteltek. Magyarország missziós terület, és a régen keresztelteknek is szükségük van új megtérésre, a katolikus hitbõl fakadó életvitel megtanulására. 
De hát az 1540-ben kiadott pápai bulla azt mondta a Jézus Társaság céljának: „Az ember elõrehaladása a keresztény életvezetésben és tanban, és a hit terjesztése….egyházhûség, hûség a szentatyához, akiben Krisztust látják. Lelkiségük: Istent keresni és megtalálni, szeretni és szeretni tanulni mindenben és mindenkiben.
S mit mutatnak a megújulási mozgalmak?
	Pár évvel ezelõtt egy BM-es tehetetlenül tárta szét a kezét, és mondta egy megbeszélésen: ”A hegyvidékek, a Mecsektõl a Bükkig tele vannak lelkigyakorlatozó fiatalokkal.” Igen, kialakult egy lelkigyakorlatozó mozgalom, az a fiatal nemzedék, mely nem volt hajlandó átvenni a félelem staféta botját, maga kereste az utat. Sokszor a Lélek vezette õket, sokszor vak vezetett világtalant. Mindenképpen szükség van Szt. Ignác karizmájára, olyanokra, akik tovább viszik most már szakértelemmel és elkötelezettséggel, amit a fiatalok elkezdtek, mert nagy szükség van a szellemek megkülönböztetésére. Hiszen olyan félelmetesen kavarog a mai világban, s az emberi lélekben a jó és a rossz.
Szükség van személyesen vezetett lelkigyakorlatokra, hogy a kollektivizmusból keresztény közösségbe menekülõ fiatal önálló személyiséggé érjen, személyes istenkapcsolatra jusson.
S jaj, nagyon szükség van egyházhûségre, hiszen a demokrácia ürügyén most minden szabad kezet nyer, s a modernséget azonosítják a kontestálással, s a közszellemet formáló médiák azoknak kezében vannak, akik alig egy éve még hivatalból támadták a vallást.
	Igehirdetés, egyházi sajtó, egyházi TV, rádió. Igen szükségünk van a Szent Ignácnak adott karizmára, SZENT Ignác követõire.
	Beteg ez a társadalom, beteg a lelke, nagyon szükségünk van a Karitászra is, Isten gyógyító Irgalmasságának kiáradására. Szükségünk van a Karitászra, arra hogy sokan kövessék az Urat, aki gyógyító szeretetével bizonyította be nekünk, hogy í Isten – édesapánk. S mégis érdemes odafigyelni az idõk jeleire. Pl. A Szeretet Misszionáriusainak mozgalma, mely Teréz anya tágabb és szûkebb lelki családja, mintegy választ ad annak a társadalomnak, mely értéktelennek ítéli a hanyatló életet. Ma már jelen van hazánkban az eutanázia, és sok olyan orvosi beavatkozás történhet ma már egy kórházi osztályon, amivel kapcsolatban fel kell tennünk a kérdést: a hagyományos szerzetesi engedelmesség képessé tesz-e engem arra, hogy szembeszegüljek, pl. ha a fõorvos olyan dózisú morfint rendel egy tüdõbetegnek, hogy az örökre el fog aludni. Ha a szerzetesközösségek nem képeznek elég erõs un. kontraszt társadalmat, nem adnak erõs, saját vonatkoztatási és támogatási rendszert tagjaiknak, annak beláthatatlan következményei lesznek. Akkor a szerzetesek is a bún struktúráinak kiszolgálóivá válnak. Évek óta probléma ez az elkötelezettség a keresztény egészségügyieknek, s ezért van a Haller téren rendszeresen közös szentmise és probléma megbeszélõ fórum. Ma már nem elég csak szeretni, hanem nagy tudatosság és szakmai tudás is szükséges.
S érdemes a Karitászt, Jean Vanie-tõl tanulni, a Bárka mozgalom alapítójától, a Hit és Fény közösség fiatal lelkes tagjaitól, akik a szellemi fogyatékosokkal vállalnak élet és szeretet közösséget. Mert a valódi Karitász nem jócselekedeteket gyakorol, érdemeit számlálgatva, hanem átélni, hogy õ maga  megajándékozott, akinek szabad volt találkoznia Krisztussal. Az elmúlt években szinte egyetlen lehetõség volt a csöndes diákonia, most újra meg kell tanulni, hogy Isten gyógyító Karitászáról, Isten anyaiságáról, egész emberségünkkel tegyünk bizonyságot: érzülettel, szóval, cselekedettel.
	És fel kell fedezni a gyógyító szeretet új útjait, hiszen az alkoholisták, kábítósok, a súlyos paráznaság rabságából megtérõk számára nagy szükség van a belsõ gyógyulásra, amihez hittel és lélektani tudással és nagy-nagy szeretettel lehet csak hozzáfogni. Ma az emberek egy része kiábrándult a gyógyszerekbõl, a hagyományos orvoslásból, és újra felfedezi a szerzetesség õsi tapasztalatából azt, amit mi szinte elveszítettünk, csak éppen reform konyhának és vegetarizánizmusnak hívja a húsfogyasztás tilalmát, ami a nagy regulákban, Kassziánnál, Benedeknél, Ágostonnál szerepel, - s fogyókúrának a böjt gyógyító erejét, és a pszichiáterek használják bizonyos típusú depressziók gyógyítására a virrasztást. Ha mindezeket mi nyújthatnánk, mint élõ tapasztalatot, mely gyógyít és Isten felé segít, a betegeknek, akkor nem esnének annyian az öncélúság csapdájába.
S beszél a PC. a 9. fejezetben a monasztikus rendek értékérõl. Mit mutatnak az idõk jelei? Például a Focolare mozgalom hihetetlen terjedése? Azt, hogy az Ige megélése alapja lehet a valódi ökumenizmusnak. A monasztikusok Igére épülõ élete nyitás lehet a más vallású testvérek felé, és rávezetheti õket az evangéliumi tanácsok értékelésére.
	Mit mutatnak az imacsoportok? – Azt, hogy a sok racionalista egzegézis, analízis után szükség van végre a Misztérium-teológiára, hogy a fiatalok kitárt karral, felemelt fejjel dicsõítik az Istent, és életadó, szabadító erõnek tapasztalják meg az istendicsõítést! – amit egy profi, egy pap vagy szerzetes kötelességszerûen végez.
	Ez az, amit a lelkiségi mozgalmak adhatnak impulzusként. De az is tapasztalat, hogy a vallási élmény, ha nem ágyazódik bele az állandó megtérés dinamikájába, meddõ marad. Fel kell tehát állítani az imádság és az Úr iskolájának házait, ahol kitartanak egy apát vezetése alatt a testvéri közösségben, imádkozva és dolgozva. Ahol találkozhatnak a halál árnyékából érkezõk a Húsvét Misztériumban a Föltámadott Úrral, a gyõzelmes Báránnyal. S ahogyan Írország megtérését annak idején a bencések letelepedése indította el, ahogyan a Harmadik Világban missziós ereje van az egyszerûen jelenlevõ imádkozó-dolgozó monasztikusoknak, úgy nekünk is szükségünk van és lenne erre.
	A OPC. beszél még a Világi Intézményekrõl, a Kódex pedig ideveszi az Apostoli célokra alakult társaságokat. Ezt mondja: „Tudják meg, hogy az evangéliumi tanácsok szerinti teljes elkötelezettséggel fontos szerepet töltenek be a világban, õk a világ igazi kovásza, de ezt csak akkor tudják teljesíteni, ha mind az isteni, mind az evilági dolgokban alapos képzést kapnak.”
	Az új helyzet kihívás, meg kell találnunk az elkötelezett keresztény családokkal való közös munkát, és sajátos missziós világ-szeretettel újra döntenünk kell hivatásunk kovász jellege mellett. Szeretünk a világban élni, hogy Megszentelõ Szeretettel hassuk át az ima, lelkiség, szeretet szellemével, mécsesként magunk köré gyûjtsük mindazokat, akik várják az Úr érkezését!
	Olyan jó lenne, ha hálásan ismernénk fel egymásban a Szentlélek ajándékait, amit az Egyházban a világért adott, és nem engednénk újjáéledni azt a mentalitást, mely az egyik formát tökéletesebbnek állítja a másiknál. A Lélek az ami életet, és nem a forma, a formának, életmódnak a karizmából kell fakadnia, azt kell szolgálnia, hogy így Isten szeretete kiáradhasson az Egyházból a világra, és Isten dicsõsége felragyoghasson a mi nemzedékünk elõtt is. Amen.
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Goretti Mária, szûz, vártanú  -     könyörögj  a prédául esettekért!
1991. Katolikus Rádió

Sokszor  hallottam már, hogy a szent Isten ikonja, - avagy  Isten szentélyének üvegablakai
 Be lehet lesni rajta keresztül Isten titkaiba, az irgalom és  szeretet titkaiba. S talán azért is jó évrõl évre megállni egy-egy ilyen tiszta, szép, áttetszõ és törékeny szent-ikon, élõ képmás elõtt, hogy megsejtsünk valamit az emberrõl, - s konkrétan a ma emberérõl.
Mit jelez, jelenít meg és jelent   ez az olasz bakfis – akit az Egyház a megõrzött állapotbeli tisztaság, úgy is mondhatom, hogy a házasság elõtti tiszta élet vértanújaként állít elénk. Aktualitás vagy anakronizmus róla beszélni?
Persze, ha korszerûen akarunk beszélni, ha hasonulunk az „evilághoz”, akkor  idejét mú lta, ha pedig keressük a választ, a kiutat  abból a dzsungelbõl, ahová  ma már az iskolákban kézbenyomott Szex-kressz juttatott nemzedékeket – akkor az oltárig tisztaságát élete árán is megõrizni akaró fiatal leány  fölénk magasodó, útmutató jel.

Világszerte mindenkit felháborít és joggal. hogy felnõttek,  hivatásuk, foglalkozásuk gyakorlása során visszaélnek kiskorúakkal. Az, hogy szex-turizmust szerveznek évek óta államférfiaknak, vállalati vezetõknek, stb. Európából Távol-Keletre, arról talán egy-egy vakmerõ publicista ír, s nem veszik jó-néven tõle. Hogy hazánkból is tûnnek el csellengõ gyerekek, akik valószínûleg a gyermek- szex-piac áldozataivá válnak, az olykor  apró betûs hír egy-egy bûnügyi rovatban.

Emlékszem, bátyám mérhetetlen felháborodására, amikor  a szakiskola harmadik osztályából egészen meggyötörten jött haza a leánya, mert kötelezõ, tantárgyon belüli szexuális felvilágosító filmet nézettek meg velük. S Panni, akinek több kistestvére volt, aki örömmel simult oda várandós édesanyjához és beszélt a következõ érkezõhöz, s tudta  az élet kezdetének szent titkát – napokig mintegy megerõszakolt járt-kelt odahaza.

Mindennapos történet, hogy tanárok és társaik „szerelmi” ügyeirõl, fiúk-leányok egyforma durva trágársággal beszélnek a villamoson, - s ilyenkor én érzem megerõszakolva magamat.
Egy fiatal pap ismerõsöm mondta egyszer, hogy nyári idõben végig utazni a 7- busz vonalán alig lehet súlyos bûn, szekszuális provokáció nélkül.
Mintha   az öltözködés célja  a környezet erotizálása lenne.
Úgy tûnik nekem, azért botránkozik a közvélemény és ítélkezik a jog a pedofilián, mert már az utolsó, még valamennyire védhetõ pont a nagy gátszakadásban a saját gyermek iránt esetleg még meglévõ szeretet. Esetleg – még meglevõ – mert azért annyira nem óvó ez a szeretet, hogy  meg tanítsa a fiatalt az egyetlen hatásos óvszer, az idejében, határozottan és következetesen kimondott: NEM- használatára. 

A szentség nem más, mint az élet teljessége.  Az életet választani csak úgy lehet, ha  következetesen kimondjuk a szükséges: nem-et, gondolatainkban – szavainkban, - cselekedeteinkben,  viselkedésünkben,  TV- mûsor és a nyaralás módjának a megválogatásában.
Megdöbbentett annak a jó katolikus szülõnek a naivsága, aki felhívott megkérdezni, hogy elengedje-e a serdülõ leányát a fiú barátjával kettesbe a Balatonra. Nem tudom elfogadni annak az állítólag rendes katolikus fiúnak az életvitelét, aki egy leánnyal vett ki közös albérletet, mert így olcsóbb, s aki azzal gyõzködött, ne gondoljak semmi rosszra, mindegyiküknek van állandó partnere.

Kis olasz leányka, kicsi Goretti Mária, hol van ezektõl a fiataloktól a te ép hited?  Te tudtad, hogy  nem régimódi kövület a Tízarancs, nem idejétmúlt a  „Ne paráználkodj! -  hanem az élet útjának korlátja, terelõ korlát az  örök Életre vezetõ szakadékos út mentén. S Te a kis tanulatlan, egyszerû leányka érett nõként, felnõttként fölénk nõttél és véres, halálos ellenállásoddal õrizted meg magad számára a Krisztus parancsolta utat.
Kicsi olasz Leányka, azt olvastam, hogy a Te szentté-avatásodon, bûnbánó bûnösként ott volt a gyilkosod, aki elszabadult szenvedélyét követve kioltotta földi életedet, mert nem tudta elvenni  épségedet.
Kicsi Goretti Mária, aki meg tudtál bocsátani annak, aki meg akart gyalázni Téged, hadd kérjelek,   kérd Isten irgalmát és bocsánatát, hogy felismerje és elismerje bûnét  ez a gyermek- rontó világ, erkölcs-vesztett népünk, 
Imádkozz  a pedofilekért,
¨	akik a TV képernyõjének virtuális parázna világával veszik el a szív tisztaságát felnövõ társaidtól
¨	azokért, akik a test-kultusz, a szerelem-mitosz, terjesztésével vezetnek tévútra sokakat
¨	azokért, akiket a fogyasztói társadalom a test minden kívánságának ösztön-kielégítésére nevel, mert abból lesz a haszon.
¨	A politikusokért, akik az ösztönök kiszolgálásával vásárolják meg a tömegeket, s õsi mesterségnek nevezik a prostitució újra terjedõ rabszolgaságát.
Imádkozz a  nevelõkért, szülõkért, papokért, hogy  életükkel védjék az élet tisztaságát, sérthetetlenségét.
 Goretti Mária, járj közben a jó szándékú, magukat vallásosnak tartó fiatalokért, akik nem tudják, mint Te, mi a szüzesség erénye, szépsége, s akik egymásnak nehezítik meg a divat hóbortjait követve  az élet  tisztaságának és tiszteletének vállalását.

Goretti Mária, vedd oltalmadba azt a bátortalan kezdeményezést, ahogyan fiatalok Mária-ünneptõl Mária ünnepig tisztasági ígérettel erõsítik magukat az ellenszélben.
		Járj közben annak a mozgalomnak a meghonosodásáért hazánkban is, mely fiatal férfiakat gyûjt egybe, akik a Bibliára esküsznek meg, hogy megõrzik az állapotbeli tisztaságot, s ebben egymást erõsítik.
		Légy patrónusa, azoknak a fiatal leányoknak, akik döntöttek, hogy mint Te megõrzik tisztaságukat. Segíts, hogy az Úrnak tett tisztasági ígéretük gyûrûjét csak az esküvõi gyûrû miatt húzzák le kezükrõl.

Goretti, Mária, szûz és vértanú, járj közben mindazokért, akiknek meg kell küzdeniük az elszabadult szenvedélyekkel, mások és saját ösztöneikkel, hogy eljussanak a szívnek arra a tisztaságára, melynek gyümölcse, hogy  megláthatják az ember igazi arcát, az Emberfiát, Isten Arcát az emberben,.  
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Mercédesz Szûzanya ünnepén
1991.szept.22. a Szent Gellértben a testvéreknek

Mercédesz Szûzanya, szabadulásunk áldott Kútfõje, szabadíts meg minket, és általunk minél több felebarátunkat, a testnek, a világnak és a gonosz léleknek kötelékeitõl!

A világ, az egyház és saját életünk konkrét eseményei felforrósítják ezt a napi könyörgést, valóban esedezéssé teszik, de most mégis ennek a mindennapos imánknak a képszerûsége segít meg engem, s talán mindannyiunkat.
	Arra tanít ez a kép, hogy akkor válhatunk a megváltás, szabadulás, gyógyítás, kiengesztelõdés azaz az evangelizáció szolgálóivá, mint Mária, ha kútfõ-egzisztenciák tudunk maradni-
S ebben van valami passzivitás, valami szolgáló jelenlét, ez olyan jelenlét és egység, mely állandóan lehetõvé teszi az Élõ Ige és az Élõ Víz kicsordulását, túlcsordulását.

Jelenlét-, egység-, túlcsordulás, - de mondhatnám így is:
Jelenlét-, hûség-, -túlcsordulás az a máriás magatartás, amivel elkerülhetjük egy újabb krízis begyûrûzését.

Olyan sokféle krízisrõl van szó manapság: gazdasági, erkölcsi, teológiai, sõt sajnos ma ismét háborús krízisrõl is, mégis van egy olyan krízis-csoport, amit lassanként tanítani kellene a típusvonások között. Mégpedig az identitás krízis.
Úgy tûnik ebben is modern módon elõtte járunk korunknak, és a többi szerzetesközösségnek, mert már 1932-ben azt mondja Sík Sándor az egyik testvéreknek szóló elõadásában, hogy állandó ingadozást érez a testvérekben, egyszer arról feledkeznek meg, hogy szerzetesek, és egyszer arról, hogy nem azok.
	Persze, tudom, azzal, hogy vállaltuk életformaként az állandó megújulást, korszerûséget, ez valahogy beleépült az életünkbe, de mégis csak akkor tudok elindulni az Úr nevében, ha tudom, kinek hittem, és tudom, hogy kivé, mivé lettem e hitem által.
	Hát én bizony végigszaladtam azokon az identitáskríziseken, amikrõl tudok, illetve, ami hirtelen eszembe jutott:
Már az alapoknál: bencés vagy jezsuita lelkiség-, modern társaság vagy kongregáció-, kék vagy szürke.
De késõbb is jelen van, a Káptalanon is sokat beszéltünk róla: külsõ testvér és belsõ testvér, - s e mögött ott lapul az identitás krízist jelzõ fájdalom: „Akkor mi nem vagyunk igaziak? – sõt esetleg még úgy is: „Akkor ti nem vagytok igaziak!”
De ehhez hasonló volt: „Ti nem éltetek még közösségben, ti nem vagytok igaziak…” Jaj Istenem, mintha a nem egy-fedél alatt lakóknak nem kellene megtanulniuk a páli szót: „Viseljétek el egymást…”
	Identitás-keresõ kérdés, amit mindegyikünknek fel kellett tennie magában: „Miért kell nekem szociális testvérnek lennem”, amikor azt mondják, nem vagyok igazi, mert nem végzek un. szociális munkát…. és talán érdemes megemlíteni, amit az idõsebbek talán nem éreznek eléggé, mit jelentett a szocialista Magyarországon belépni a szociális testvérekhez. S már most tapasztaljuk a hivatásébresztõkön, hogy milyen nehézségeket jelent ugyan ez, a szocializmus utáni Magyarországon.
Identitás kérdés megoldása, ha igazul gondolkodunk önmagunkról, a nevünkrõl, a küldetésünkrõl.
Jelenlét- az vagyok, azok vagyunk, akik Isten elõtt vagyunk.
Egység – önazonosság, a név, amit az alapító testvérektõl kaptunk.
Túlcsordulás- a Megszentelõ Szeretet kiáradása, az ima, a lelkiség, a szeretet szellemének szétáradása, mint Élõ Víz a szomjazó Világnak.

Újra meg újra vissza kell térni, ehhez a máriás-kútfõs magatartáshoz. meg kell tanulnunk ebben megmaradni, mert a ránk zuhogó új elvárások újabb identitás krízist idézhetnek elõ. Persze azért nem baj, hogy vannak elvárások, és vannak krízisek, hiszen minden átalakulás bizonyos értelemben krízis, minden átstrukturálódás kockázat. De könnyen túlfeszíthetnek bennünket az elvárások:
- az Egyház részérõl: apróság: Seregély érsekkel találkoztam az utcasarkon. kapásból azt válaszolja a „mindörökké” helyett: Úgy-e készülnek Miskolcra? – aztán nyargal tovább.
- a Népjóléti Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium stb. részérõl, õk csak azt hallják meg: óh, szociális testvérek, ez kell nekünk… oldják meg a szociális kérdést, hiszen ez a nevük, nekik volt annak idején szociális képzõjük. Megkérdezésünk nélkül úgy vettek minket lajstromba, mint szociális gondozással foglalkozó nõvéreket
- megkérdezésünk nélkül terjesztik el a VIII. Kerületben, hogy oda megy lakni tizenkét szociális testvér, s megoldja a kerület problémáit a deviáns életvitelûekkel.

Tisztelettel és sürgetéssel fordul hozzánk az Egyház és a világ, és ez identitás krízis felé visz, úgy érezzük, a tiszteletet nem érdemeljük meg, hiszen „nem csinálunk semmit”, a sürgetéseknek nem tudunk eleget tenni.
Nagyon tudatosan kell megfontolnunk a kérdést, hogy melyek azok az elvárások és sürgetések, melyeknek ha megfelelni nem is tudunk, de amelyekben az idõk jeleit ismerhetjük fel, s amennyiben hûségesek vagyunk a Szentlélekhez, akkor talán megint ott lehetünk a dolgok születésénél.
	Tudomásul kell vennünk, amit még a magyar egyházban sem igen akarnak tudomásul venni: sem a magyar egyház, sem a magyar társadalom, de még a szociális testvérek sem ugyanazok, min akik negyven évvel ezelõtt voltak.
S ez a negyven év is a kegyelem ideje volt. Tehát identitás kérdés, hogy ezt a negyven évet hálásan elismerjük „igazinak”.
	Mi ötven után belépett testvérek, csak azért tudtunk belépni a Szociális Testvérek Társaságába – egyrészt tréfás komolysággal mondva, mert jó sokáig nem tudtuk a nevét – de komolyra véve a szót, azért, mert a bölcs és tágas alapítótestvérek távlatai az örök életre nyíltak. Az õ tanításukat adta át nekünk Pálma testvér, amikor kerestük, mit jelent az, hogy szociális: A legszociálisabb cselekedet a Lumen Christi terjesztése…
	Igen, ez válasz volt, erre rá lehetett és rá lehet tenni egy életet. Hiszen megtapasztaltuk, hogy a legalapvetõbb ínség, mely minden igazságtalanság és életellenesség forrása az Isten-nélküliség.
Hiszen a valóban megelõzõ, szociális szeretet az egész emberi közösséget át akarja ölelni, hatni az Evangélium fényével. Igen, ehhez mély és stabil gyökeret ad a benedeki lelkiség, mely a Húsvét-Misztériumot éli, s így szenteli Isten-dicsõítéssé, liturgiává az egész életet.
Igen, az Isten élet-közösségébõl kilépõ Szeretet, az Isten szociális Szeretete, a Szentlélek, átlendített minket sokféle útkeresésen. Egyénileg és közösségileg is eukarisztikus, hálaadó közösséggé szentelt bennünket. S éppen a Szentlélek, a kommunikáció Lelke nyitott meg minket az emberi kapcsolatokra, a közösségben való gondolkodásra, a közjó iránti érzékenységre, ha úgy tetszik a szociális testvéri, közösségi látásmódra.
Jelenlét- egység- túlcsordulás

A héten volt Margit testvér születésnapja  Akkor lett számomra az õ élete ajándék, amikor megtudtam a mottóját: JÉZUSOM! IRGALOM!
Akkor értettem meg, hogy minden nyüzsgés, szolgálat, külsõ feladat vagy akár világ égés vagy parlamenti vihar közepette bensejében ott állt az Úr elõtt, ezzel az életté vált kiáltással. Õ így élte meg az „Isten színe elõtt járás” benedeki feladatát. Kifelé pedig ebbõl a bensõ irgalomból fakadó szeretettel tette, amit tennie kellett, amire az anyagi, erkölcs, közéleti, vallási ínség meglátása indította.

Jelenlét- önazonosság-kiáradás. Mindannyiunknak egyénileg és közösségileg is meg kell találnia azt a módot, ahogyan bensõnk cellájában állandóan ott állunk Isten elõtt, sõt egyesülve Isten Szeretetével, hogy ez alakítsa ki bennünk azt az érzületet, mely Krisztus Jézusban meg volt, hogy azután túlcsordulhasson életünkbõl a mi Urunk-Istenünk gyõzelmes emberszeretete.

Igen, közösségileg is meg kell találni. Hiszen ezért õrizte meg a Társaság az imádkozó testvérek eszméjét. Errõl is volt szó a Káptalanon, és talán engedjetek meg egy szokatlan kérést. Szeretném megkérni azokat a testvéreket, akik úgy érzik, hogy õk sajátos ima-szolgálatra a kaptak meghívást az Úristentõl a világért, az Egyházért, a Társaságért, hogy álljanak fel! Csak azért, hogy lássuk, hogy nem a formális szervezés, hanem a Szentlélek az, aki az imádság állandó tûzhelyeivel ajándékozza meg a közösséget.

Identitás kérdése, hogy tudatában legyünk, az imádságnak ez a lobogása van a Társaság életének a fókuszában.  Egyben kérem, hogy ezekhez a testvérekhez juttassuk el a közösségi kéréseket, feladatokat, amikhez külön imát kérünk.

Csak az Isten elõtt jelenlétbõl, a Krisztussal megélt jegyesi egységbõl, a TEST-VÉR titokból fakadhat termékeny túlcsordulás kifelé. 
Belülrõl- kifelé –
Testvérek, ne ijedjetek meg, ez nem azt jelenti, hogy mi kimenekelünk az „Élet Centrumából a puszták rejtekébe”, sõt talán fontos, hogy tudatosítsuk, és hálaadással megerõsítsük mindazt, amit az Úr velünk tett.
Manapság olyan könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy azt nézzük: lám a szaléziak visszakapták a kollégiumukat, a missziósnõvérek gazdasszony tanfolyamot indítottak, mi már mikor csinálunk valamit?

Margit testvér alapgondolata az volt, hogy hivatásos és képzett testvérek induljanak el szolgálni.
Nagy hálával szabad ma kimondanunk, hogy nem érte váratlanul a közösséget II. János Pál pápa felhívása az evangelizációra, hiszen 1978 óta a Pázmány Péter Hittudományi Kar Levelezõ Tagozatának megindulása óta évente általában három testvér iratkozott be rá. Ott voltunk a születésénél – ugyebár ’úttörési készség’.
Kérem, hogy most álljanak fel azok, akik az Egyház és a közösség hívását megértve állást és sokszor lakást, várost változtatva beálltak a közvetlen evangelizációba. (Schmidt Mária, Czúcz Erzsi, László Gizus, Söjtöry Ágota,  Gyöngyösi Ica)

Hála azért, hogy ott lehetünk a dolgok születésénél. Egyiktestvérünk nõ létére szinte elsõk között került be a Teológia nappali szakára. Ma már ezt többen is végzik. (Bartha Angéla)
	Hála azért, hogy testvéreink ár akkor részt vettek ifjúsági találkozókon, vezettek lelkinapokat és lelkigyakorlatokat fiataloknak, - az éves rövidke szabadságukból -, amikor ez spontán igényként felmerült, és amikor hát enyhén szólva nem volt minden veszélytõl mentes.
	Hála azért, hogy jelen lehetünk a dolgok születésénél. Így 1973 óta vagyunk jelen a Telefon Lelki Elsõsegély Szolgálatban, ma három testvérünk fõ állásban. (B.Franciska, Almásy Mária, Wachtler Vera) S itt napról napra a magyar társadalom legnagyobb ínségével, az élettelenséggel veszik fel a harcot. Ez valóban élet és lélek mentés. Ma már a testvérek a munkatársak kiképzésében is részt vesznek, miközben munka mellett egyetemet és tanfolyamokat végeznek õk maguk is.
	Hála, hogy jelen lehetünk a dolgok születésénél, s így megtapasztalhattuk azt is, hogy ahol elárad a bûn, túlárad a kegyelem, s 1978 óta aktívan részt vehetünk a katolikus karizmatikus megújulásban, s ezen keresztül kapcsolatba kerülhettünk az Egyház missziós dimenziójával. (cc. negyvenen a testvérek közül)

Hogyan és miért lehettünk ennyire jelen mindenben? Azért, mert megéltük a bárány-létet, a farkasok között, azt, hogy Jézus soha nem akart kivenni minket a világból, hanem sokféle módon, sokféle végzettségünkön keresztül a legkülönbözõbb helyeken lehetünk jelen a világban,- valóban az Élet Centrumában. 
Hát persze, hogy válaszolni kellett az ’idõk jeleire’, keresni kellett a válaszadás módjait, hiszen annyira benne vagyunk a világban, a családban, a munkahelyen, annyira jeltelenül, s olykor kiszolgáltatottan, hogy nekünk az idegvégzõdéseinken dobol az élet. Minket azonnal ér minden ütés és hatás, hiszen az Élet kavargó sûrûjében vagyunk, sokféleségünk szerint.
	
Nekünk válaszolnunk kellett, sõt modell értékû választ kell adnunk olykor mások számára is, pl. hogy kilépjünk –e a szakszervezetbõl vagy sem, hogy miként reagáljunk egy újsághírre vagy az aluljáróikban a pornó terjesztésére, a plakátokon elénk kiabáló transzcendentális meditációs hirdetésekre vagy guruk érkezésére  
	
Eddig is vallottuk, a Szabályzat is hivatkozik a jelenlét apostolságára, de eddig, a kovász-szerû jelenlétben azt éreztük lehetõségnek, hogy észrevétlen a kovász, ma pedig talán azt fejezi ki nagyon szemléletesen, hogy benne van a lisztben, áthatja a lisztet.

Valóban szociális, közösséget teremtõ, formál, gyógyító jelenlét az, ahogyan jelen vagyunk a Termelõszövetkezet Irodáján, az újjáalakuló keresztény iskolatanácsban, a kórházban, az alakuló keresztény óvodában, vállalatoknál vagy egyetemen. Ez mind az Élet sûrûje, valóban ajándék, hogy sokféle a testvérek végzettsége, ez teszi lehetõvé a kovász-jelenlétet, s errõl nem akarunk lemondani a jövõben sem.
	
Hálaadással vagyunk azért is, hogy van testvérünk (Tarzi) akit a szíve és a sorsa vitt a peremre szorult cigányság pasztorációjába, különösebb képzettség nélkül, s hálásak vagyunk azért, hogy vannak, akik azért szeretnének tanulni, hogy ezt a munkát minél jobban végezhessék.
	
Hálaadással vagyunk, hogy van testvér, aki már akkor dolgozott a közéletben, amikor az még borotvaélen való táncolás volt, és hogy azonnal reagáltak a testvérek a politikai élet alakulására, és voltak, akik a helyhatóságok munkájába s bekerültek. (Tóth Teri, Németh Emma) természetes azonban, hogy ilyen munkára senkit sem küld a Társaság, legfeljebb bíztat, hogy ha valaki erre érdeklõdése, szaktudása révén késztetést érez, tegye. Manapság ezen a területen is a jól képzett embereket keresik, az, hogy valaki szociális testvér talán akkor számít, ha a jelentkezõ megbízhatóságát vizsgálják.
	
Hálaadással lehetünk azért is, hogy a magzati élet védelméért, az egészségügyben dolgozó testvérek már akkor szót emeltek, amikor még nem volt Magzatvédõ Társaság, és hálásak lehetünk, hogy ketten részt vesznek a Magzatvédõ Társaság munkájában. Talán, mint örömet kiemelhetem, hogy pont Szombathelyen, ahol testvérek alapították meg a Magzatvédõ Társaságot, õk szervezték meg elõször az Élet Napját is, és a kilenchónapos engesztelõ ima és elõadás-hadjáratot. II. János Pál beszélt a magzati élet védelmérõl és külön említette ezt a nagy kilencedet az életért.
	
A hálaadás erõsíti az identitást, a jelenlétet, és a jelen-lenni tudást, s ha ebben megmaradunk, akkor ’Életünk Krisztus’ s akkor nem szakít el az úrtól a szekularizáció, nem laposítja el a radikális Krisztus-jegyesi életünket, melyre meghívást kaptunk.

Jelenlét-, egység-, túlcsordulás a bensõnkben, a bensõnkbõl, s akkor talán nem fog az sem identitás zavart okozni, ha észrevesszük és megfontoljuk, hogy új források indulnak el a Máriás kútfõnkön keresztül. olyan források fakadnak fel, szinte magától értetõdõ egyszerûséggel, melyek eddig szükségszerûen hiányoztak, de melyek hozzátartoznak életünk és karizmánk teljességéhez.

	Így talán nem érezzük majd megzavaró újdonságnak, túl nagy és elidegenítõ elvárásnak, ha most annyiszor szó esik a szociális munkáról. Hiszen felismertük, hogy a legszociálisabb cselekedet a Lumen Christi terjesztése, az evangelizáció, hogy krisztusi, evangéliumi szeretettel segítsünk az élet minden területén, a hová adottságaink, képzettségünk, szeretetünk állít, hogy a szociális háló hiánya miatt nehogy azt kelljen mondanunk az Úrnak: 

Uram, semmit sem fogtunk, pedig emberek halászává tettél minket…
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 Légy te az Isten igaz arca –
(1992. Bácstopolya, Plébániai lelkigyakorlat)

Napokig ízlelgettem ezt a témát, hogy a szívem értse, amirõl beszélni szeretnék. Természetesen eszembe jutottak szentírási idézetek, melyek segítenek megérteni, hogy Jézus szavai nem „csak” igazak, tévedés és hazugság mentesek, a valóságot feltáróak és értelmezõek, hanem hogy Õ maga, az Õ személyisége az ÉLÕ IGAZ, a szabadító Igazság, benne lép közénk az Isten igazságossága!
	De azért ez nem könnyû téma. Lassan már kétezer éve, hogy elhangzott az ember ítélõszéke elõtt álló EMBEFIA felé a kérdés:
	MI AZ IGAZSÁG?
Elõtte és azóta is hangzik ez a kérdés, képmutatók és tisztaszívû keresõk szájából.
Szent Pál tanúsága szerint, a tisztaszívû igazság-keresõk felismerhetik Isten létének igaz voltát, a valóságnak megfelelését a teremtésbõl, az Alkotót az alkotásából.
	De a történelem és saját szívünk tanúsága, hogy bizony hiányos bennünk az igazság-ismeret, az Isten-látást adó boldog tisztaszívûség.
Sõt eljött az idõ, melyrõl az Írás azt mondja: „seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, elfordítják az igazságtól és odaadják a meséknek.
Manapság már szinte nem az a kérdés: MI AZ IGAZSÁG? - Ma már nem adunk alkalmat az Úrnak arra, hogy kijelentse önmagáról: „Én Vagyok – az Út az Atyához-, Én Vagyok az IGAZSÁG, Én Vagyok az ÉLET…”
	Utat vesztett nemzedék ez, melynek élete a foganástól kezdve az élet minden szakaszában veszélyeztetve van, - már nem is beszél az örök élet, az üdvösség veszélyeztetettségérõl. Hiszen rá sem tud már kérdezni a végsõ, a nagy igazságokra.
A „Mi az igazság” – kérdése, ma már kérdõjel, mely arra szolgál, hogy a tolerancia jegyében mindent megkérdõjelezve tétlenek maradhassunk. Ne kötelezhessen bennünket életünk megváltoztatására, a halál civilizációjának legyõzésére, a bûn struktúráinak megváltoztatására, az erkölcsi rossz legyõzésére saját életünkben és a világban - a felismert igazság.
A „MI AZ IGAZSÁG” kérdése kétezer év üdvösségtörténetét tette lehetõvé. A római századostól kezdve sokan ismerték fel megrendülten, hogy az igazság nem ideológia, nem gondolati, kategória, filozófiai princípium, hanem VALAKI, - mégpedig, a mi Urunk, Jézus Krisztus.
Õ pedig határozottan állítja, hogy szavai mögött, nem csak Õ áll, nem önmagát jött megmutatni, hanem az Atyát – Fülöpnek és nekünk.  Ez az IGE hitelessége és mélysége. 
Így érthetjük meg a témánkat: JÉZUS KRISZTUS AZ ATYA IGAZSÁGA4

A „Mi az igazság” – kérdésébõl született idõk folyamán filozófia és teológia, Isten-bizonyítékok sora, de belõle származott az elméleti ateizmus is.
Az én fiatal koromban még élt ez a kérdés, a katolikus gimnáziumban még lelkesen vitáztunk a szenttamási Isten-bizonyítékok alapján: Mi van, ki van az események mögött? Ma már ez lefutott. Ma már nem az a kérdés: MI AZ IGAZSÁG-, hanem háborúktól felszántott, gyûlölettõl megkínzott világunk azt kiáltja:
MIÉRT A SZENVEDÉS, HOGYAN ENGEDHETI EZT AZ ISTEN. Tehát nem a létre, hanem a jelenségre kérdez.
S miközben a TV elõtt cukrot szopogatva nézzük az emberközelbe kerülõ borzalmakat Ruandától Örményországig, Boszniától a Palesztin menekülttáborokig, tömegsírok feltárását Auschwitztõl Temesvárig, - akkor szinte már észre sem vesszük, hogy destruktívvá vált bennünk Jób bibliás kérdése. HOGYAN ENGEDHETI EZT AZ ISTEN?
S innen már csak egy lépés a modern isten-tagadás: HA EZT ISTEN ENGEDI, AKKOR NEKEM NEM KELL! AZ AZ ISTEN, AKI EZT ELTÛRI, ENGEDI, AZ NEM ISTEN!

S ez nem az értelem logikája, hanem a szorongó szív logikátlansága, melybõl különbözõ életformák jönnek létre: a lázadás életformái.

Már Móra Ferenc megfogalmazta egyik elbeszélésében ezt a hozzáállást: a szegény-ember szõlejét elveri a jég, s akkor kirángatja a karót, s a maradék termést elveri õ maga, s közben kiabálja az ég felé: Na lássuk, Utam, Isten, mire megyünk ketten?

Jellemzi ezt a magatartást, hogy kegyetlen isten-képet tükröz, és reménytelenségbõl fakad.
S ez van jelen a destruktívitás, a rombolás minden mítoszában, - Hannoverben ezekben a napokban tartották meg a Káosz napjait, - olyan punk találkozót, melynek célja a rombolás, verekedés volt a rend õreivel. Most turnézott Budapesten a Rolling Stones együttes. S bár lehet, hogy megköveznek érte, de ennek az együttesnek már a neve is szimbólumot romboló, mert annyit jelent guruló sziklák, - pedig a szikla, a biztonság jelképe, sõt krisztus szimbólum, az Ószövetségben Isten, Isten Törvényének szimbóluma, s ez az együttes már a nevével, s még inkább a dalainak a szövegével, hangszerelési technikájával azt hirdeti: nincsen biztos pont a mindenségben. S ezt a destruktív kijelentést mitizálják, teszik hang és fény effektusokkal kultikus erejûvé, s ez már nyitás a sátánizmus felé.

A rossztól való mágikus félelem, a Rossz mágikus kultusza felé visz, arra készteti az ember, hogy cselekményekkel, rituálisan ismételt aktusokkal egyezkedni akarjon vele, akarjon menekülni tõle, hatalmat nyerni fölötte.
	Ez a félelem, nem a Szentlélek adománya, nem szabaddá tesz mindentõl és mindenkitõl, aki nem az Isten, nem a szabadító Igazságból fakad, hanem a ’hazugság atyjának, az élet ellenségének, azaz a Sátánnak a rabjává tesz, kegyetlenné, agresszívvá formál.
	Ugyanekkor ezt tartósan nem lehet elviselni, s ezért kiszolgáltat a vágy-álmoknak, boldogság vallásoknak. S ezeknek is meg vannak az új-pogány formái, de megtalálhatóak a keresztény valláson belül is.
A félelembõl, a boldogság és hatalom vallásból pszicho vallások születnek, mint amilyen a Scientology Egyház, a Bahai-vallás,  stb. Ezek is, mint az ’Agykontrol” rituális cselekedetek sorozatával, meditációs technikákkal elérhetõ jólétet ígérnek.
e ezek a fantázia szülemények a VALÓSÁG – hiányából származnak, és ellentmondanak annak, ami van és Annak, Aki Van, sõt megnyitnak a csak démoni elõtt. 
S ahogyan egyre inkább elszakítanak a realitásoktól, egyre nagyobbá válik a szakadék az átélés és a külsõ világ, a magam jóérzései és a pusztuló világ között.  
Ilyesmire buzdítanak: Ne menj gyónni, elegendõ, ha meditálod, hogy egy hegyi patakban megfürdesz, s ez megadja a tisztulás érzését. Ez kb. olyan, mintha azt mondaná az orvos: ne vetesd ki a vakbeledet, ha perforálás veszélyezteti is, hanem végy be fájdalomcsillapítót, hadd perforáljon úgy, hogy észre se vedd… A VALÓSÁG AZ ÖRÖK ÉLET.

A guruk köré szervezõdõ új vallások térnyerése mutatja, hogy mennyire rossz a kapcsolatunk a realitásokkal, mennyire az a közérzete ennek a nemzedéknek: hogy hát ez egyszerûen nem lehet igaz… nem lehet ilyen a világ…  s így aztán könnyen felül a pogány filozófusoknak, akik azt hirdetik, mint õsi tudást, hogy ez a világ csak „maja” azaz látszat. Ha pedig csak látszat ez a világ, akkor nem kell, nem is lehet vele semmit sem kezdeni, akkor nincs személyes felelõsség érte.
	
Mennyire különbözik ettõl Isten tette, aki kinyilatkoztatta magát az Igében, az Ige Megtestesülésében, aki azt embert munkatársává teszi a megváltásban, a világ üdvözítésében. Mennyire más az, ahogyan Isten most és mindörökké komolyan vesz engem, az embert, s az én szívembõl fakadó személyes döntéseimet, és akarásaimat.
	
Mennyire más a Kinyilatkoztatás Istene, s mégis vannak keresztény tévtanítok is, akik a kiválasztottság tudatot, s Jézus második eljövetelét, az új eget és új földet úgy hirdetik, hogy az a vágy és fantázia világ tétlenségébe visz, az ígérettel elidegenít az itt és most ránk bízott küldetéstõl, feladattól.  
	
De a mi isten-képünk is lehet torz és félelemmel teli. Ez általában úgy jelentkezik, hogy Jézus Krisztus – igen, õ az én barátom, de az Isten, ha olyan Atya, aki csak úgy hajlandó megbocsátani nekünk, hogy a Fiát akasztófára küldi – na ne, õrá ne is gondoljunk.
S bár rendszeresen imádkozzuk a Miatyánkot, ha õszinték vagyunk magunkhoz, bizony félelemmel tölt el a kérés: Legyen meg a Te akaratod!
	
Mi lesz akkor, ha Isten akarata történik, - akkor az valami borzalmas. Hiszen Jézus is a getszemáni órában kimondta, hogy legyen meg a Te akaratod, s utána jött a nagypéntek borzalma. Fel sem bukkan a felismerés bennünk, hogy mennyi boldog LEGYEN hangzik és visszhangzik a Teremtés ót a Mindenségben. 
Bár már az Ószövetségbõl ismerjük a prófétai ujjongást: Íme, eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt amit kívánsz! – s ezt az Újszövetség Jézusra alkalmazza, s ott van Mária magasztalós ujjongása: Legyen nekem a Te Igéd szerint. Mi pedig csak arra gondolunk, ha Jézusnak, az Igaznak így kellett szenvednie, akkor mi lesz velem, velünk.
	Minden korban hallatták hangjukat a harag prófétái, és folyamatosan hangzik felénk Jézusnak a keresztúton mondott szelíd feddése: Ha így jár az eleven, száraz fa sorsa mi leszen? –(Sík S)
Mégis azt gondolom, hogy ennek a szenvedõ szívû, és szenvedéstõl rettegõ kornak Isten nem a harag, hanem a vigasztalás szavát akarja küldeni. 

S ezért maga a Szentlélek nyilatkoztatja ki nekünk, hogy Jézus Krisztusban megjelent a mi Urunk, Istenünk emberszeretete, - aki valóban találkozik Jézussal, abban gyógyul az istenkép igazsága, annak felragyog Jézusban az Atya Igazsága.!

Hogyan? Hát ahogyan Keresztelõ János életében látjuk. János a harag prófétája viperafajzatnak kiabálja Izrael Törvény-tisztelõ rétegét, a farizeusokat, hirdeti, hogy „a fejsze már a fák gyökeréhez ért” Isten ítélete a küszöbön áll, és Isten ítélete tûz és szórólapát, a szalmát és ocsút elégeti, s ez a nemzedék a Mindenható szemében szalma és ocsú.  S vannak, akik hallgatnak János szavára, sokan mennek ki hozzá a pusztába, s teszik fel a kérdést, hogyan menekülhetnének meg. S aztán vállalják, hogy a bûnbánat jeleként János megmerítse õket a Jordánba. Egy nap Jézus közeledik, Jézus kéri, sõt kierõszakolja Jánostól a bûnbánat keresztségének jelét. János látja, hogy megnyílik az ég, hallja az Atya hangját: IME AZ ÉN KEDVES FIAM!
Látja megpihenni és Jézuson maradni Isten Szeretetét, mintegy galamb képében, és felismeri benne, Jézus az Isten Báránya!
Ez pedig feleleveníti János számára és számunkra is Ezekiel próféta Isten-képét. 
ISTEN A JÓ PÁSZTOR – aki gondoskodó szeretettel jár népe elõtt,
			        aki a gyöngét felkarolja, ölébe veszi
			        aki az erõst terelgeti, az anyajuhot oltalmazza
ISTEN ÉLETÉT ADJA JUHAIÉRT!
Jézus báránysága kinyilatkoztatja Isten pásztorságát. 
Jézus megváltó áldozata rámutat a kegyelem Istenére, aki életet ad a halottnak.
Jézus Krisztus az Atya igazsága-, az Atyáról szóló igaz SZÓ. Jézus Krisztusról már a jánosi keresztségkor elhangzik: ÍME A KEDVES FIÚ! – de János még az Ószövetséghez tartozik, ekkor ezt még nem érti, számára elsõsorban az a felismerés a sorsfordító, hogy unokatestvére, a Názáreti Jézus az ISTEN BÁRÁNYA.
Ettõl kezdve János megszelídül, s csak azt kéri a hozzá tódulóktól, ami jogos és méltányos. A katonáktól, hogy ne kegyetlenkedjenek, a vámosoktól, hogy ne csaljanak, ne lopjanak, az apáktól, hogy ne szomorítsák meg gyermekeiket.
Késõbb, amikor Heródes elfogadja Jánost, szavainak igazsága miatt – tehát, amikor János a SZÓ, az IGAZSÁG áldozatává, áldozati bárányává lesz, akkor ismeri  fel Jézusban a Messiást, s érti meg a Jordán-eseményben elhangzó kijelentés ÍME Õ AZ ÉN SZERETETT FIAM! messiási értelmét. S elküldi hozzá tanítványait, hogy maga az Úr erõsítse meg ezt a messiási hitet benne, hiszen Isten Szavának, a Törvénynek Igazságáért adja most oda az élet-t.
Igen. AZ ISTEN BÁRÁNYA rámutat arra, hogy Isten Pásztor. S a ’kedves Fiú’ fiúságában felragyog, megnyilvánul, ajándékká lesz, hogy ISTEN ATYA!

Mit jelent ez nekem, nekünk?

Azt, hogy kérhetem a Mindenhatót: tekints Fiad Arcára bennem! Eleinte próbálkozzam szentáldozás után ezt kimondani Istennek, és megtapasztalom, hogy Jézusban valóban Fiú vagyok, s Õ az én Atyám, és szeretve vagyok.
Aztán megpróbálhatom a másikra is kimondani: Istenem, tekints Fiad Arcára – benne, hiszen az Õ képére és hasonlatosságára teremtetted. S így már nem csak a ókért tudok bizalommal imádkozni.
Jézus Krisztus életének igaz volta, önazonossága, egyben az Atyával való egylényegûsége, teszi számára eledellé az Atya akaratát és itallá az engedelmességet.
Ezért Jézus Krisztus életének minden tette, minden szava, - s az is, hogy mit nem tett-, értelmezi az egész emberi valóságot, felragyogtatja Isten Igazságát. 
	Jézus názáreti élete rámutat az Atyára – aki nem passzivitás, hanem dinamika és élet: Atyám szüntelen munkálkodik.
	Jézus gyógyításai rámutatnak Isten részvétére az ember iránt.
	Jézus emberi kapcsolatai megmutatják, hogy Isten elõtt minden ember egyformán fontos.
	Jézus elutasíthatósága kinyilatkoztatja, hogy Isten mennyire tiszteletben tartja az ember személyes döntését.
	Jézus szenvedése – Isten együtt-szenvedése az emberrel.

JÉZUS TANÍTÁSA SZAVAKKAL IS FELTÁRJA AZ ATYA IGAZSÁGÁT!

Például, amikor példabeszédet mond a tékozló fiúról, fiakról – Õ az egyedül IGAZ, KEDVES EGYSZÜLÖTT FIÚ!
Jézus Krisztusban, - aki egy lett közülünk, aki egy kisebbségben élõ, elnyomott nép tagja, akinek családjában bûnösök is vannak, - az ember az Isten szeretett Fia.
Ismerjük a példabeszédet. A kisebbik fiú kikéri örökrészét, elhagyja családját, és látványosan eltékozolja mindenét. Ma azt mondanánk: kábítós lesz, talán AIDS beteg is-, s ennek a mélységébõl fordul vissza az atyai ház felé. De ez a párbeszéd nem a bûnrõl, s nem is elsõsorban a bûnbánó fiúról szól, hanem Isten atyaiságáról, az Igazságról, - HOGY AZ Atya a bûnös fiát várva napról napra kimegy eléje a határba, s átkarolva õt, öleli bele újra az életbe.

De az Atya igaz látása lerántja a leplet az otthon morgó idõsebb fiuról iis. Õhozzá is kimegy, meg akarja érteni, párbeszédet kezdeményez vele, elfogadja a negatív indulatait, s újra kinyilatkoztatja neki szeretetét: MINDENEM A TIÉD! Te is szeretett fiam vagy, Te értetlenszívû! 
A példabeszéd irgalmas atya, a Mennyei Atya, aki MINDENÉT, a legkedvesebbjét, Jézusát adja oda a fiaknak, hogy otthonuk lehessen az atyai ház.
Jézus Krisztusban – ÁLTALA- VELE- BENNE- ÉRETTE az ember, a bûnös ember Isten szeretett fia.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülöttét adta érte-, érted!
Igen, a bûnös ember, Isten szeretett Fia, - nem csak a jó, a szent.
	Nem azért kell megtérnünk, mert különben borzalmas dolgok fognak történni velünk, hanem szeretetbõl, viszont szeretetbõl, azért, mert örömöt akarok szerezni annak, aki ennyire szeret engem.
Nem Isten adta kegyetlen halálra az Emberfiát, - nem Õ áll bosszút az emberi bûnökért. Õ szeret és szenved – együtt-szened.
Az embert, az emberi életet, üdvösséget a bûn teszi tönkre, a bûn büntet.
A hazugság meg támadja az IGÉT, a hazug életmód a teremtést. S amikor a gyûlölet meggyilkolja, keresztre feszíti Isten megtestesült Igéjét, Igazságát: Jézust, - akkor elsötétedik a Nap, megrendül a Föld  és a mindenség erõi, hiszen az egész Teremtés, minden, ami van rámutat a Teremtõre.
S csak  ha kimondjuk Istennek, Isten bennünket megszólító Igéjére az egyetlen méltó választ: IGEN – legyen-, úgy legyen-, köszönöm-, akkor árad ki újra a pusztulásba a Teremtõ Lélek, nyílik rá emberségem az Élet szentségére, s gyógyul bizalmatlanságom.
IGEN – Jézus Krisztus – az ISTEN BÁRÁNYA, 
			     AZ ISTEN IGAZSÁGA,
			     ISTEN PÁSZTORSÁGA	
JÉZUS KRISZTUS - az Emberfia, a test-vérem, - ISTEN ATYAISÁGÁT BIZONYÍTJA.
S ez az Isten, boldog Isten, boldogságban teremtõ, feltétel nélkül szeretõ, aki nem vonja meg szeretetét az embertõl akkor sem, amikor az nem szeretetre méltó, amikor az ember õellene fordul, s ennek következtében ember testvére ellen fordul.
Nem Isten mûve, hanem a gonoszság titka, és az ember bûne, hogy az ÉLET ÉS A JÓ ÉS ROSSZ TUDÁS FÁJÁBÓL KERESZTFA LETT.
Isten mûve bennünk, hogy a Keresztfából újra Életfa lett.

Isten, aki elõbb szeret, aki már akkor szeretett, amikor bûnösök voltunk –azon töpreng, hogyan mentse meg az embert önnön magától, és a bûn következményeitõl. Isten töprengése válik meghívó prófétai szóvá: Kit küldjek el, ki megy el nekünk? s kell, hogy az izaiási válasz visszhangra találjon ma a szívedben: Itt vagyok, Uram engem küldj, -tégy engem a Te Igazságod tanújává életemmel és halálommal-, mint Sára testvért.

Isten felfoghatatlan Szeretetének titka, a Szeretet mindvégig való vállalása, akarása a KERESDZT eseménye. Isten azzal, hogy valóban szeret, s nem csak megjátsza, kockáztatja a visszautasíthatóságot, s ennek jele Krisztus keresztje. 
Így van jelen a legvégsõ emberi elutasítottság, megkínzottság, szenvedés és halál – Isten bensõ életében, a Szentháromság Titkában. Ez az Atya konpassiója- együtt-szenvedése velem, az emberrel.
Persze vannak köztünk keresztények között is olyanok, sõt a karizmatikus megújulásban, akik a Szentlélekben való örömöt, arra akarják használni, hogy így elmenekülhessenek a Kereszt misztériumától. (S melyikünk nem élte át már ezt maga is?)

Szent Pál, minden idõk legnagyobb karizmatikusa és misztikusa, nem véletlenül állt olyan határozottan ellent ennek a kísértésnek: 
Nem akarok másról tudni köztetek, mint Jézus krisztusról, a Megfeszítettrõl, -
- mert a szeretet titka izzik fel a szenvedésben,
- mert a szeretet és bizalom szava szólítja Édesapának az Istent, a nagypénteki sötétségben,
-, mert az Isten Szeretete a Kereszt jelében viszi gyõzelemre az Igazságot.

Mire tanít gyûlölettõl, gyilkosságtól, paráznaságtól, hazugságtól szétzilált korunkban a Kereszt?
Arra, hogy Jézusban Isten maga szeret, - szereti az embert, még ha az ellenséges vagy közömbös is.
	         Jézusban Isten az, aki azt mondja neked és nekem: szemem fénye vagy, és drágagyöngyöm, ezért vállalom, hogy érted mindenemet odaadom, mert fontos vagy nekem, s akarom, hogy élj, hogy nekem és velem élj örökre.
	        Jézusban Isten a bárány, aki szelíden, a fiúság hatalmával mondja ki a szenvedés idején a bizalom szavát: Abba! 
mondja ki a bizalom közbenjáró imáját: Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek!
	       Jézusban Isten az Emberfia, aki végsõ teremtményi bizalommal mondja ki: Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet!

JÉZUS KRISZTUS ISTEN IGAZSÁGA – AZ ATYA IGAZ ARCA – feltáruló kapu, amely bevezet az  Isten hajlékába. Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása által kaptuk meg a felismerést, hogy egy a SZERETET ÉS IGAZSÁG
			AZ IRGALOM ÉS KEGYELEM – 
Istenben egy az örökkévaló teremtõ Akarat, az áldozati báránnyá váló Igazság, s a szabadító, vigasztaló, életadó Szeretet, - egy lény és három személy, s ezért mondhatjuk ki a nekünk adatott Szentlélekkel , Jézus Krisztusban, bizalommal. ABBA!

Hiszen Isten Szeretet – a Szeretet teremtett mindent, ami van, 
			  a Szeretet adta értem áldozatul önmagát,
			  a Szeretet Istene marad velünk az idõk végezetéig az Egyházban, Õ akar köztünk maradni megbocsátó, gyógyító., megerõsítõ, tápláló szentségeivel, életével.

Mert Jézus Krisztus ’Szomjúhozom’ szavában maga az élõ Isten szomjazza az ember szeretetét.
Mert Jézus Krisztus maga lehelte rám a Szentlelket, hogy a Lélek imádkozza bennem a fiúság imáját: ABBA!
S így bennem is felragyog Isten atya-voltának igazsága,
		    felfakad belõlem is az Irgalom, az ellenségszeretet, a megbocsátás.

Íme hasonlóvá lettem Istenhez, 
kialakult bennem az Isten-Gyermek Arca!









*
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A család   az  Élet útja – örömhíre 
1992. Családkonferencia Máriabesnyõ

Frankl a huszadik század pokol-bugyraiban döntött: Mégis mondj igent az életre – ma azt kell mondanunk: mégis mondj igent a családra, a családot megalapító, élet és szeretet szövetségre, mely gyorsan változó, nomáddá levõ modern világunkban lehet, hogy törékeny sátornak tûnik, mégis otthon, a múlt, a jelen és a jövõ összetartozása.
Az ember legmélyebb vágya – elfogadottnak, befogadottnak lenni.
Feltétel, védekezés nélkül, el és befogadni a másik életét – erre teljesen csak Isten képes. (Nem véletlen, hogy külön megünnepeljük a Szentháromság titkát, az egységet a háromságban.)
 	Ha beteljesül az embernek ez az el és befogadottság utáni vágya,  az élet túlcsordul, új testi, lelki szellemi élet  fakad. S a házastársi eskü által nyújtott fedél,  otthonná, bölcsővé lesz,  életet hordoz és végig kíséri az emberéletet az örök élet kapujáig.
 	A házastársi eskü, családot összetartó szövetséggé érik, miközben állandóan megismétli az élet ajándék voltának elfogadását. A családban érik nővé és férfivé a gyermek, ismeri meg szülei szeretetében önmagát és Isten szeretetét, bontakoztatja ki tehetségeit, alakítja ki világnézetét, viszonyulását az élethez, értékekhez, munkához, kultúrához.

S a családból szólít Krisztus ki egyeseket, hogy az Ő életét jelenvalóvá tegyék, hogy papi/szerzetesi életükkel szolgálják  az Egyház életét.
 	A családot összekötő, felbonthatatlan szeretet-szövetség képes csak hordozni a szenvedő, sérült, életet, mely nem versenyképes a munka-erőpiacon. Az emberi személy értéke az Istentől kapott egyenlősége, méltósága, embersége. 
A teológia megfogalmazza, a család, pedig mint emberi szeretetközösség megtapasztalja, hogy az élet ontológiai érték, mivolta szerint érték, nem csak morális érték, nem csak megvalósítandó érték, ami ha a környezetnek éppen nem hasznos, akkor elvethető és elvehető. 
S ebből fakad az a sokszor keresztény körökben sem értett életvédelem, mely miatt II. János Pál pápa annyira sürgeti a halál-büntetés eltörlését. Az életet csak radikálisan lehet elfogadni, ez a logikus. Az emberiség, a társadalom nagy családjának is mégis igent kell mondania az életre, nem mondhat le a gyógyításról, nevelésről.
Az élet folyamatosságát is a család hordozza. (Fekete Gyula mondta: Kannibál nép megeszi a jövőjét!) Az életet nemzedékek adták át egymásnak, nem csak Istentől egymástól is kapjuk.  A nagy-családban lehet megtanulni, a nemzedékek összetartozását, felelősségét a nemzetért, a kis és nagy emberi közösségért még,  az Egyházért való felelősséget is. A család történelme- ’a kis magyar félmúlt’, az én korosztályom emlékei  ma már a nemzet történelme. 
A társadalom-, az Egyház életének folytonossága őrződik meg, hangozhat fel a családi beszélgetésekben, ’mesélésekben’ nagy időkről, nagy emberekről, - 56-ról, de akár a Teréz anyával való találkozásról. A család- a társadalom, az Egyház a nemzet életét védi a családi beszélgetésekre fenntartott, ha úgy tetszik  „védett idő”, Ilyen a társadalom és az egyesek által is védett idő kell, hogy legyen az ünnep, amikor jogunk és kötelességünk, hogy a mennyei Atya háza-népeként vegyük körül az Úr asztalát, s engedjük, hogy az Ige és a kenyér-törés közösséggé formáljon, Istennel és egymással. 
A keresztény család közös emlékezése – gyógyítja az emlékezetet, a  megpróbáltatások ütötte sebeket, hogy ne bosszú fakadjon belőle, hanem a „mégis élünk” csodálkozása, remény a jövőhöz. Szükségünk van a nagyszülők kiengesztelt szenvedés-tapasztalatára, életbölcsességére.
Ha a családjaink megtanulnak visszatekinteni, újra tisztelet övezheti az idős kort, mint a múlt letéteményesét. Akkor is, ha sajátos új helyzet az életkor meghosszabbodása.
Tanulnunk kell, hogy egymásnak életteret engedjünk, igent mondjunk egymás életére, - s  a családban lehet megtanulni azt is, hogy hogyan örüljünk a növekedő életnek, és hogyan vegyük körül értékelő figyelemmel a hanyatló életet. ( A temető kultusz robbanás szerű növekedése mutatja, ezen a területen a kudarcot, bűntudatot, késő bánatot). 
Ahogyan a népművészetet ápoló mozgalmak nem csak átörökítenek hanem újra tanítanak kulturális értékeket,   úgy kell újra megtanulni a kapcsolat kultúráját, a betegápolás kultúráját, az ünnepelés kultúráját,  hogy jó legyen otthon lenni. Hogy ne kelljen családi otthonainkból elvitetni az ápolásra szoruló beteget, hogy aztán hazavigyük az urnát és a bűntudatot. Hogy az élet és halál misztériumának és begyakorlásának helye, iskolája lehessen a család. 
Az emberi elfogadás tökéletlenségei, hiányai miatt, hihetetlenül fontos, hogy a családban történjen az állandó újrakezdés, ez újítsa meg napról napra a szeretet-szövetséget.
Ennek útja az egymással, az önmagunkkal, az Istennel  az emberi közösséggel való kiengesztelődés. A család, mint közösség, mint a megbocsátás és kiengesztelődés helye ad életet a tagjainak és ez kisugárzik a környezetére.
	Nem ritka szemlélet ma, amit egy igen művelt családban tapasztaltam: Ki tudja honnan, talán keresztény osztálytársaktól tanulta a kislány, hogyha valami rosszat tesz, azért bocsánatot kell kérnie. Hát megtette. Ezután a szülői válasz: Nincs bocsánat, ne tetted volna…
S ezután következik a befagyás, a mosolyszünet – ez gyilkos némaság – ez a megváltatlan, bocsánat nélküli világ kiált a Megváltó Krisztus hozta bocsánatért. A veszekedés- vitatkozás kultúrájáról már jelennek meg könyvek, a keresztény család a bocsánatkérés -megbocsátás isteni ajándékát hordozza, tanítja, erről tesz tanúságot: miképpen mi is megbocsátunk – nyerünk bocsánatot – a család életének pusztulását látjuk a válások nagy számában, - de vajon nem itt van-e a gyökerük? -

  A család az a hely, ahol beszélni tanulunk, s ahol újra megtanulhatjuk a szavak devalválódása idején a szó becsületét, az ígéret szentségét. Itt tapasztaljuk meg, hogy az emberi szó életadó, teremtő erő, képessé tesz az életre, erőt ad a kételkedés, gyanakvás, reménytelenség legyőzésére. Mert a családban megtestesül az IGE – szentséggé testesül a házasságkötéskor kimondott szó, eskü, a szeretet hűséges mindennapi tetteiben.
Érdemes belegondolni, hogy milyen mértékben támadja a hazug szó  az életet, a emberi közösség működését, a megbízhatóságot, akár a kereskedelmet, a politikáról nem is szólva. Egyszer fiatalokkal összeszámoltuk hányféle szavunk van a hazugságra   Milyen jót derülünk a húsvéti reklámon, mely arra tanítja a gyermeket, hogy ha torkos voltál, mondd azt az édesanyádnak, hogy a nyuszi vitte el.
A családban tanulja meg a kis és nagy ember a szerető, igaz szó teremtő erejét, hogy a gondolat szóvá születik, a szó pedig akkor igaz, ha tetté lesz, testet ölt – megvalósul, épít. 
A család biztonságot adó kommunikációs rendszere teszi lehetővé a tájékozódást az igaz, a szép, a jó mentén kialakított értékrend melletti döntést, - szemben a fogyasztói és új kapitalista környezettel – szembe a média látszat világával, szappanoperáival. Életét, hitet, társadalmat óv a család, amikor ismeri a TV gomb, Internet kikapcsolóját is, és meri az Evangélium szűrőjét szembeszegezni a közszellemként sugárzott erőszakkal, test-piaccal.
Ma sokan ecclesiolának - a család-egyháznak nevezik a családot, mert az istentisztelet helye, mert a szeretet szövetsége élteti.  Ma jobban mint valaha örömhír számunkra és útmutatás, hogy Isten Fia – családban akart születni, foganásával és magzati életével, születésével, názáreti életével szakramentummá tette a családot.      
Igen, az emberiség legősibb intézménye a család. –   Félelmetesen szép, s igen komoly következményei van annak   hogy az Egyház felbonthatatlannak tiszteli a nem keresztények, a nem katolikusok házasságát is. De a statisztikák mutatják, hogy szükség van a házasság és családi élet szentségére ahhoz, hogy a család az élet útja, az emberiség útja maradhasson. 
Gondoljunk csak arra, hogy már most milyen etikai problémák merülnek fel a lombik-bébi programokkal, sperma bankokkal kapcsolatban.
Amikor az Egyház felemeli a szavát – a család védelmében – az életet védi minden fázisában, és amikor állást foglal a bioetikával, genetikával, klónozással, eutanáziával kapcso-latban. a családot védi.-
Nem vagyunk naivak, tudjuk, hogy
az Élet ajándék jellegét és Örömhír jellegét támadja, hogy
	az anyaméh a világ legveszélyesebb helye lett –
	a szerető házastársi egyesüléstől elválasztják az élet átadásának örömét
	a házasságtól különválasztják a szexet -, a másikat, nemre életkorra való tekintet nélkül szexuális ösztönöket kiszolgáló tárgynak tekintik, ennek kövekezménye a  prostítució, pedofilia, erőszak.
	a foganást elválasztják a férjtől, a házasságtól (lombik-bébi program, egyedülálló nők joga a gyermekhez, - homoszexuálisok joga a gyermekhez)

az életet elválasztják annak természetes születési és növekedési helyétől – a kollektív nevelés erőszaka még mindig jelen van világunkban -
	a sérült és beteg életet elválasztják a családtól – akár egyszerűen a gazdasági ellehetetlenülés miatt, a társadalom nem nyújt elég segítséget   és – megoldási modellé válik a céltalanná haszontalanná vált, szenvedő  élet számára az intézet, kórház, euthanázia.

S akkor ki csodálkozik a betegségi, válási, öngyilkossági statisztikán?

Divatos szlogen manapság: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. De ennek igazi, a Teremtőtől kapott értelmét látjuk, amikor az egész emberiség, a társadalom az Egyház jövőjére tekintünk a konkrét, saját családjainkban. 
Ez az a hely, ahol feltétel nélküli önátadás és elfogadás   legyőzheti az egyéni és csoport önzést, - a pusztulást, a halált – mert minden elmúlik, de a szeretet örök, mert az Isten Szeretet.
 	
A Rio-i Nemzetközi Családkonferencia fogalmazta meg frappánsan: A család ajándék és feladat.
Boldogabb családokért – volt a körlevél címe. Ki merem mondani A keresztény család – a boldogabb család, – Az Élet örömhírét, Evangéliumát élő család az ember útja.  S ahol valóban boldog és szép egy család élete, ahol jelen van az élet öröme és tisztelete, ott jelen van Az is, Aki azt mondta magáról: Én vagyok az Úr az Igazság és az Élet, s aki befogad egy gyermeket engem fogad be.

Család – légy az, ami vagy – légy útja és útmutatója, hordozója és elkísérője az embernek, az emberi közösségnek, légy  szakramentuma, kincse az Egyháznak és a magyar jövőnek.
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Lélekben és Igazságban
1993. Sopron, Karizmatikus Találkozó 

Szentlélekben és a kinyilatkoztatott és Krisztus Egyházára bízatott igazságban akarunk élni egy pilátusi korban, mely
az érzelmet az értelem elé,
az egyéni véleményt az emberiség közös szellemi öröksége elé,
az élményt a fontolgató gondolkodás elé,
a vágykielégítést a céltudatos önátadás elé teszi, 
s mely elválasztja az élvezetet az élettől, életadástól és felelősségtől, 
mely szembeállítja a spontaneitást az elrendezettséggel,
s mindenre vállvonogató cinizmussal kérdez rá: Mi az igazság?

Lélekben és Igazságban, szeretetben és engedelmességben – teljesíthetjük azt a prófétai küldetést, amire annyira szomjas a világ, hogy parafenoméneket és gurukat emel maga fölé.
Lélekben és Igazságban – a Szentlélek által – Krisztusban – mutathatjuk meg a világban, hogy Szeretet az Isten. S ez az az új evangelizálás, amelyet meghirdetett II. János Pál, és folytat, enciklikájával elmélyít Benedek pápa.

A Lélekben és Igazságban – járás nem más, mint a discretio Spiritum – a szellemek megkülönböztetésének gyakorlása, mellyel a szív indulatait, s az idők jeleit a Lélek és az Ige mérlegére tesszük.
Nem elvont tételeket akarok megfogalmazni, hanem elmondom, hogyan vitt engem, minket az Úr erre az útra, s aztán csomóra kötöm a tapasztalatból az elveket.

Lehet, hogy a Szentlélek Úristennek kicsit könnyebb dolga volt velünk, mert a Szentlélek tisztelet közösségünk alapvető vonása, a Szentlélek Úristen tiszteletének terjesztése pedig az Élet a Szentlélekben c. Szabályzatunk jóváhagyásával Egyháztól kapott küldetésünk is lett. Persze az is lehet, hogy ez kevéllyé tesz és megnehezíti a Lélek munkálkodását. Mindenesetre megtapasztaltuk, hogy a Szentlélek hűséges hozzánk, ha együttműködünk vele.

1977-78. Örökfogadalmas szerzetesként, novicmesterként az ismerkedő, a hivatás útját kereső fiatalok kérdik tőlem: Mi ez, hogy leszólítják őket az utcán jóarcú fiatalok a kérdéssel: megtértél-e már? S hát napi áldozók lévén, ez mire hívja őket? Így alakult ki bennem egy kérdés és kérés:
Uram, ha ez tőled van, nem szeretnék kimaradni belőle! – s elkezdtem keresni, nem az élményt, hiszen azt megtalálhattam volna pünkösdista barátaimnál, hanem a katolikus tanítást a Szentlélekről, a Szentlélekben való megújulás katolikus irodalmát. S hűséges a Szentlélek, kalandos utakon az akkori Kelet-németországi bencés nővéreknek írt levelem egy olyan bencés apátságba került, ahol magyar nővér, sőt a Társaság ismerője volt a könyvtáros. Tőle kaptam meg Heribert Mühlen padeborni teologus könyveit.

Tehát: kérdés és őszinte keresés
*
A Szentlélek persze akkor és úgy jön és megy, ahogyan neki tetszik, s ezzel próbára is tesz. Egy jó barátnőmmel, Konstantin Benedicta-val (aki az angolkisasszonyokhoz tartozott, s akivel a kihallgatások megpróbáltatásai hoztak össze) együtt kerestük, mi ez az új jelenség, tapasztalat, s egyszerre csak éreztem, hogy talált valamit. Ragyogott a lelke. 

De a kérdésemre azt mondta, hogy én még nem vagyok erre elég nyitott, érett. Hát ezen egy pillanatra felkapta fejét bennem a sértődés, s éppen ebből láttam, hogy valóban nem vagyok rá elég nyitott, azaz kicsiny és alázatos.

Tehát: kicsinység és alázatosság
*
A Szentlélek pedig jó pedagógus. Így az egyik ismerkedőt, egy 18 év körüli fiatalt használt fel „prófétának”. Ugyanis, amikor ő közénk jött, mivel még nem ismertük alaposan, hát nem a szociális testvéri hivatásról beszéltünk, hanem Szentírást olvastunk, az olvasottakról közösen elmélkedtünk, imádkoztunk.  Egy alkalommal, úgy Húsvét táján, a vesperás végén a Jelenések könyvét idézte:
Azt hiszed, hogy gazdag vagy, pedig semmid sincsen, végy tőlem tűzben tisztult aranyat, hogy meggazdagodjál és fehér ruhát…”
Ez szíven talált, a Szentírás szava arra a félelmemre válaszolt, hogy korábbi Istennel járt utamra hogyan mondjam, hogy abból meg kell térnem. Ez az Ige arra tanított, hogy az Isten az én identitásom, s nem a korábbi istenélmények, kegyelmek.

Szíven találtságomból felfakadó szavaim a másik testvért találták szíven, - az övé a harmadikét, s éltünk a Titokzatos Test fénylő egységét, mintegy belülről láttam a közösséget, azt is, hogy ki nem tud velünk jönni erre a táborhegyi csúcsra.
Az imát egy Miatyánk-kal fejeztük be, s nagyon igazul tódult fel a kérdés: Mit tegyünk testvérek? Hát keressük meg Kárpáti Sándor atyát – azaz Mutasd meg magadat a papnak!

Már ekkor előrevetítette árnyékát, hogy a gonoszlélek sem fog közben bulvárlapokat olvasgatni, mert az a testvér, aki nem tudott együttjönni a Lélekkel teltség nyitottságára, örömére, úgy reagált: Miért mered azt gondolni, hogy ez nem a sátántól van?
S a hitnek nagyon komoly döntése volt ebbe nem belegabalyodni, hanem kimondani: Isten hűséges, és ha Őt keresem, keressük, nem enged a sátán csapdájába.

Tehát: mutasd meg magadat a papnak
           s a hit döntése Isten hűségéről

*


Igen ám, de én szerzetes vagyok, éppen lelkigyakorlatra készültem rám bízott fiatalokkal. Nem sodorhatom bele őket a saját lelki megtapasztalásomba! Az ő lelkük növekedését kell szolgálnom a közösség szellemében. Tehát nem beszélhetek erről a tapasztalatról, ha az Úr akarja, majd egyértelművé teszi. Hát megcselekedte. Ez a lelkigyakorlat egészen új mélységekbe vitt mindannyiunkat – a Teremtő Isten szépsége és az Ige ereje által.

Tehát: az Úr az – nem én
           a teremtő szépsége és az Ige ereje
*

Csak a lelkigyakorlat után volt alkalom, hogy feltárjam az elöljárónak, a közösség vezetőinek ezt a lelki tapasztalást, hogy alávessem magamat a megkülönböztetésnek, mert különben nem élet fakad belőle, hanem széthúzás, rombolás.
Óvatos, de szerető örvendezés, elfogadás volt a válasz. Nem váltottak le a novicmesterségről sem, s idővel az elöljárók maguk is új módon tapasztalták meg a Szentlélek Úristen jelenlétét imaéletükben, akikhez rendszeresen fohászkodunk társulati napi imáinkban. De a közösség egységének megőrzése miatt engedély nélkül még csak nem is imádkoztunk egymásért kézrátétellel. Az egység és szeretet miatt vigyázni próbáltunk, hogy ne zavarjunk meg másokat a nyelveken való imával. Hát persze ez nem nagyon sikerült.
S mivel Szent Pál sokszor és sokféleképpen figyelmeztet, hogy sok hitető rontott a világra – fontos volt nekem, hogy megkeressem azokat a papokat, akiknél teológiát tanultam, (Gál Ferenc professzor, Kerekes atya, Előd atya, Kapcsándi atya) vagy akik engem is régóta ismertek. Tudtam, hogy Isten nem sértődékeny, és nem veszi rossz néven, hogy most ez a kérdés volt bennem:


Uram, mi ez? Ha nem tőled való, nem kell, ha nem Hozzád visz, vedd el!
Tehát: őszinte szívvel Istent és nem a jelenséget keresni!

*

S volt, hogy sor került erre is. Valakiért imádkozva olyan birtokba-vevő fény és öröm tapasztalatom volt, amire egész emberségem berezonált, s ami újabb kérdéseket vetett fel. Kerestem a választ papoknál, teológusoknál, de nem volt erről élő tapasztalat azok között, akiket ismertem, s ekkor egy nagyon lényeges döntést hoztam:
A hit biztos útját akarom járni, az átélések ingoványosak. Isten tudja, hogy nem Őt utasítom vissza, s Ő a Mindenható, tehát Ő bármit adhat, de én ezt nem keresem!

Tehát: a hit biztos útja

*

A másik döntő felismerés az volt, hogy a nagy érzelmi hullámzások, átélések nem a Szentlélek műve, hanem azok a mi törékenységünkből fakadnak. Kicsap a biztosíték. Tehát kérni Istent, erősítsen, gyógyítson minket, hogy el tudjuk viselni érintéseit, és élni tudjunk az Ő jelenlétében.

Tehát: minél nagyobb kegyelmet, minél kisebb pszichés jelenséggel.

*
Így előfordult, hogy a köztünk spontán bekövetkező un. Lélekben nyugvás következménye az lett, hogy az illetőt karomba kaptam – fura módon könnyű volt – és vittem a csap alá. S nagyon hálás vagyok, hogy később igazolt Suenens bíboros könyve, majd Michael Marsch OP atya tapasztalata, aki eleinte sokakért imádkozott Lélekben nyugvásért, később azonban már nem, éppen a pszichés szintek felborzolódása miatt. 
De mindenre, amit átéltünk, reflektáltunk a Szentírás fényében, s feltártuk az illetékeseknek. Azt gondoltuk, hogy amennyiben emiatt lassabban bontakoznak is ki esetleg az adományok, nem baj, mert nem csak a meglepetések Lelke, hanem az elérendező, a káoszból kozmoszt teremtő Lélek is a Szentlélek.

Tehát: reflektálás és feltárás

*

Fájdalmas és kemény intést kaptam egy alkalommal egy paptól, aki jelen volt a közösségünkben, amikor éltem a prófétai szó ajándékával. Ott helyben – a rám bízottak előtt – azzal reagált: Utálom azokat az elöljárókat, akik próféciákkal vezetik a rájuk bízottakat.
Úgy éreztem, nem csak megaláz, hanem a lelkemet-, az Isten adományát üti meg bennem. Mégis utólag, hálás vagyok érte, mert ezen keresztül jutottam el a felismerésre, mennyire fontos, hogy egy diktatórikus, manipulatív világban – belülről irányított, Szentlélektől vezetett emberek lehessünk, hogy az Ige is, a tanítás is bensővé váljon. S nagy a veszélye, magamban is megtapasztaltam, hogy a hatalomvágy, a hatni akarás rezdülései színezzék a prófétai szót.

Rájöttem, hogy az Istentől való igazságnak van ereje ahhoz, hogy érvényre jusson, akkor is, ha nem erősítem meg azzal a nyomatékkal: az Úr üzeni neked-, ezt mondja az Úr! Sőt, ha nagyobb szabadságot és életteret kap az ember, könnyebben és nagylelkűben meg tud hajolni az Úr előtt.

S megtapasztaltam, hogy a prófétai adományt -, meglátásokat, értést nem vette el az Úr, csak azért, mert ma inkább így mondom: az jutott eszembe…. vagy felkínálok két-három alternatívát, melyiket érzi a magáénak a másik.  Ajándék volt ezután olvasni II. János Pál pápa Veritatis splendor enciklikájában az Igazság felragyogásának alapvető erejéről.

Tehát: az igazság tesz szabaddá

*

A Lélekben és Igazságban járás meghozza mind a „nyolc boldogságot”, sőt a kilencediket is. Boldogok vagytok, ha hazudozva minden rosszat mondanak rátok, énmiattam – Ez kemény próbatétel volt, hiszen az illegalitás éveiben a BM állandóan zargatott minket, de ez kívülről való támadás volt, nehezebb volt azoktól, akik valami miatt nem voltak képesek rányílni a Lélek-újulásra és ezt megideologizálták,  de nagyon konkrétan a gonoszlélek támadását is éreztük.

*

A Lélek-újulás missziós dimenziója miatt, s mert a szociális testvéri küldetés fő célja a lélekmentés, - a felnőttkori megtérőkkel, súlyos, bűnös élethelyzetből jövőkkel hozott minket össze az Úr. De hát nekünk még csak horgászbotunk volt, és bizony cápák és nagyhalak akadtak rá. Ők  elindultak ugyan a megtérés útján, megtapasztalták, hogy Isten van, hívja őket, s ezért dicsőítették az Istent, s egy-egy nagy bűnből szabadultak is, de többen megálltak, vagy visszaestek, s ezt megpróbálták eltitkolni, úgy csináltak, mintha már egészen Krisztus Törvénye szerint élnének. S a naiv, jóhiszemű fiatalok örültek a nagy megtéréseknek, s nem vették észre a bűn, a varázslás jelenlétét, a parázna élethez való ragaszkodást.

S hát nem igazán vették jó néven, hogy ezt az Úristen napvilágra hozta, nem alakult ki bennünk még az a döntés, hogy nem az imádság hőfoka, nem az átélések nagyszerűsége, sőt nem is a dicsőítő ének, vagy nyelveken szólás, hanem a parancsok megtartása a kritérium, hogy valaki az Úr szerint él vagy sem.
S ez hozta meg nagyon mélyen azt az ajándékot, hogy a Szentlélek Krisztus keresztjéből fakad, s azzal egyesít:

a Lélek, a Víz és a Vér – ez a három egy – mondja Szent János. 

Sajátos szenvedést okozott, hogy a karizma időnként olyan, mint a kétélű kard, s nem csak operál, hanem sebez is, s ez szembefordíthat testvérekkel. Ezt tapasztaltam az ismeret adományával kapcsolatban. Utólag kiszolgáltatottság érzetet keltett emberekben ez az adomány, s ennek következménye pedig önvédelmi reakció, pl. harag.
Akkor azt mondtam az Úrnak:
	Uram, én visszaadom Neked ezt az adományt, én nem akarom megsebezni Tieidet. Itt biztosan én csinálok valamit rosszul, ha Te akarod, add, hogy úgy működjön, hogy nekem ne legyen róla tudomásom, ne élhessek vissza vele, de mégis segítse azokat, akiknek szüksége van rá.
Ettől kezdve gyakran tapasztaltam, hogy beszélgetés közben valaki azt mondja: Hát ezt most a lelkemből mondtad ki! – vagy hát éppen erre gondoltam én is….

Tehát: fontos az adományokról való lemondás készsége – a szeretet miatt

*

S a Szentlélek Úristen egyre erőteljesebben rányitott az egység és sokféleség, egység s közösség tapasztalatára, ez megnyitott engem, minket az Egyház és a környező világ felé. S így új módon vált élővé számomra, számunkra a szociális, szentlelkes, benedeki, modern lelkisége közösségünknek.
Kezdtük nem természetesnek venni, hogy az ateizmus, az életellenesség mindent elural, s feltettük újra a kérdést: Mit tegyünk testvérek? Hogyan válaszoljunk a bennünket körülvevő világ kihívásaira? Az életellenesség, családellenesség, hazugság társadalmi formáira?

Tehát: megmaradni az állandó útkeresésben, megújulásban

*

Az állandó felelős útkereséshez ki kellett, hogy alakuljon a megkülönböztetés közösségi formája, amikor többen megosztjuk egymással a tapasztaltakat, s abból születik meg a közös bizonyosság, mit vár tőlünk a Lélek, mit kell tennünk.
A Szentlélek nem csak az Egyházé, a Teremtő Lélek a mindenséget akarja megújítani, s az Egyház, Krisztus Titokzatos Teste, sőt az Egyház sebei – a Lélek Forrása a világ számára.

Az idők jeleinek vizsgálata kötelessége mindannyiunknak az evangélium fényében, de hála Istennek, a megkülönböztetésnek sajátos karizmája él a Katolikus Egyház tanítóhivatalában.
De tisztáznunk kell, mi szükséges hozzá, a magunk szintjén:
Tetten lehet érni az emberi élet és tudat formálódásának irányait, s ezen át a társadalmat formáló trendeket, - ebben segíthet a szociolgia.
Jelzés értékűnek lehet venni a teremtett világ és a történelem eseményeit, hiszen Isten világa ez, és Isten a történelem Ura.
Tehát szükséges a tapasztalat, az információgyűjtés, a tapasztalatok elemzése és összevetése a világi és a hittudománnyal. A megfelelő válasz felfedezéséhez a szakterületeken való jártasság is kell: társadalomtudományi, szociológiai, karitatív, stb. Igénybe kell venni a szakembereket, és kérni kell az Urat, hogy civil munkánkkal, tanult szakmai jártasságunkkal is Őt szolgálhassuk.

Nem lehet Istentől ajándékba elvárni azt, amit nekünk kell kidolgozni, megismerni, átgondolni, felfedezni.
Ha megtesszük a magunkét, Isten váratlanul sokkal többet adhat. Tapasztaltam, hogy felnőttkori megtérőket a Szentlélek olykor sajátosan a szívükben felvilágosít a hitbeli kérdésekről, de ez nem menti fel őket, hogy éppen emiatt tanulják is a teológiát, különben könnyen beleeshetnek abba a kevélységbe, hogy Isten maga tanít engem, nincs szükségem tanítóhivatalra, tekintélyre, máris itt a csapda.

Az ember, ember volta Isten után kiált, többnyire burkoltan, s ezért a világra adott válaszunknak radikálisnak, azaz a gyökerekig lehatolónak kell lennie.

A helyes válasz kritériumai: szolgálja a valódi életet, azaz az üdvösséget, egységben van az apostoli tanítással

Sokan tapasztalják manapság meg bensejükben, hogy Isten szól hozzájuk, képben, álomban, szóban. Ezért fontos, hogy ismerjük a szellemek megkülönböztetésének azokat az alapelveit, amit a lelkiélet nagyjai hagytak ránk a sivatagi atyáktól kezdve Szent Benedeken és Szent Ignácon át. Mert bár nem vagyunk olyanok, mint ők, de hivatást kaptunk az életszentségre, s ezért sajátos küldetésünk van abban a küzdelemben, amiről azt mondja az Írás, hogy nem pusztán a test és vér ellen kell tusakodnunk.

Mi van a lelkünkben megszólaló hangokkal?
Sokféle hang szólal meg bennünk: 
- a test vágyainak, ösztöneinek, a pszichénknek, felettes énüknek, félelmeinknek hangjai, 
- a világ, a környezet hatásának, a közszellem bensővé válásának visszhangjai
- lelkiismeretünk szava-, esetleg őrzőangyalunk
- a gonosz lélek kísértése, a vágyakon, fantáziákon, indulatokon és a psziché sérülésein át, olykor közvetlen módon
De egyedül Isten képes az ember személyiségének centrumát érinteni, amikor Isten érint, nem csak hogy megőrződik az ember szabadsága, hanem növekszik az ember személyi méltósága.


A megkülönböztetés alapelvei:
1. Csak olyan hang lehet Istentől, mely egységben, harmóniában van a Szentírás tanításával, Jézus magatartásával. Jézust pedig jellemezte az engedelmesség – mindhalálig.
Tehát ha a belső hang Istentől van, nem erősítheti meg az önkeresésünket, nem fordíthat szembe az Egyházzal, alázatosabbá tesz, nem önkeresésre, saját boldogság keresésre, hanem mások javára vezet.
Isten szava nem illik bele a divatos gondolkodásokba, egyéni vágyakba, arra indít, hogy Fiához legyünk hasonlókká. (nem méltó Istenhez, hogy spiritiszta szeánszon megidézhető legyen.) Ugyanakkor Isten alázata és humora, hogy időnként bármilyen ’méltatlan’ eszközt is felhasznál arra, hogy valakit megnyerjen. (pl. Tatjana Goricseva: Istenről beszélni veszélyes)

2. Isten indítása, hangja – ésszerű, mert Isten értelemmel és bölcsességgel teremtette a világot, s minden művét bölcsen rendezte el. Hívása nem észellenes, a hitben követelt engedelmesség belátható, az értelmes emberhez méltó cselekedet. (kísértés: ha Isten Fia vagy, vesd le magadat….)

Isten hívása lehet a Kereszt oktalansága, de a pusztán irracionális eszmék, titokzatos tanítások, eszmények, fanatikus túlhajtások a Gonosz jelei.
A Gonosz indításai gyakran pusztító esztelenségre vezetnek, pl. lásd a karitatív szerzetek feloszlatása, a haldoklóktól a papok eltiltása, az egészségügy szétverése sb.
Ha valami nem Istentől van, mégha hivatkozik is vallásra, használ is vallásos szimbólumokat vagy ha egyháznak nevezi is magát (scientológia, szabadkőművesség, agykontroll, Waldorf iskolák stb) a ’sensus Ecclesiae’ felismeri. Ez az egyházias érzület, ezt kérni, gyakorolni, nevelni kell magunkban elsősorban a Tanítóhivatal nyilatkozatainak alapos ismerete által.
Isten szólítása nem szegülhet szembe az általa teremtett dolgok, a világ természetes rendjével, struktúráival. Nem Istentől valók azok a pszichomozgalmak, melyek meditációs úton levitációt akarnak elérni.

3. Isten hangjának jele: 
- jó ok-, gyökér-, motiváció
- jó cél
-jó eszközök – a cél nem szentesíti az eszközt.
A motivációnál oda kell figyelnünk arra, hogy
- könnyen összetéveszthetjük isten-élményünket az Istennel, ez kicsit olyan, hogy a szép aranyműves kehelyre csodálkozunk, s nem arra a Csodára, hogy Krisztus vére van benne –
Ennek következménye, hogy vágyódunk és keressük az élményt, az átélést, mert azt hisszük, akkor találkozunk az Istennel.
Isten ajándékai ingyenesek, hálaadással kérjük, fogadjuk, de a keresése, provokálása tévút. (pl. az un. Lélekben-nyugvás keresése)
Ez a helytelen magatartás kevélységre vezet, mások megítélését vonja maga után, ez gondolati bűn, kísértés. Ha tetten érjük – megalázódunk, s ez a megalázódás újra megtérésre hív.

De fel kell ismernünk annak motívumait is, hogy miért is nem vállaljuk sokszor a Lélek indításait. Ilyen hangok szólalhatnak meg bennünk:
- nem vagyok én arra alkalmas, méltó – ez is kevélység, negatív kevélység, kisebbségi érzés, a magam tehetetlenségének bálványozása.

Megoldás: ha az ok és a cél jó, akkor a nem egészen tiszta, jó motívumokat jó motívumokkal kell helyettesíteni, s ez bizony szellemi aszkézist kíván. Ha felismerem, hogy nem jók a motívumaim, ez nem jogosít fel, hogy a jó cselekedetet abbahagyjam az igazságra hivatkozva, hanem köteles vagyok megtisztítani a motívumaimat.

4. Isten indításainak következményei: vigasztalás, öröm, remény, tisztaság – azaz a Szentlélek gyümölcsei. Ezek biztosabb jelei a Lélekben és Igazságban való életnek, mint a rendkívüli élmények. Természetesen ezek hosszú távon érnek be, és a Kereszt árnyékában is ízesek.
Isten nem taszít félelembe, szorongásba, nyugtalanságba: Nem a félelem lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek! A tökéletes szeretet elűzi a félelmet!
Ami támadja bennünk a reményt – mely isteni, azaz belénk öntött erény – az életben, az üdvösségben, Isten irgalmában, az nem Istentől való, - vagy nem az én számomra szóló üzenet, akkor sem, ha vallási köntösben jelentkezik, vagy magán-kinyilatkoztatásban kapja valaki. Ez még akkor is érvényes, ha azt a magánkinyilatkozatást az Egyház hitelesnek ismerte el.

5. Isten nem követel lehetetlent – lélektanilag sem.
Az a nyugtalanság, hogy többet, másként kellene tennem, de nem vagyok rá képes, a bármilyen mázban jelentkező maximalizmus, perfekcionizmus. pl. imateljesítmény, munkaláz, - nem Istentől való.
De torzítva hordozhatja Istennek szerető, többre szólító hívását, amit kis lépésekben, alázatosan, az engedelmességnek alávetve meg lehet valósítani.
A ’most vagy soha’ nem Istentől van, Istennek van ideje várni rám, és nem mond le rólam.
A hirtelen radikalizmus, a jó eltúlzása (nem fejezem be tanulmányaimat, mert elmegyek evangelizálni) –nem a Lélektől van. Kifárasztja a lelket, hamis irányba tereli, és puszta szóbeli radikalizmusra szoktatja az embert.
„Ami kis dolog, hát kis dolog, de kicsiben hűségesnek lenni óriási dolog” Isten ismeri az erőimet, nem követel olyasmit, ami azt meghaladná, ha ilyesmit észlelek, lehet kísértés, gyógyulatlanság, kevélység, tévedés stb.

6. Isten hangja mindig konkrét, az én élethelyzetemben, itt és most szólít. Nem Istentől való és terméketlen álmodozásra visznek az ilyen típusú gondolatok: - ha más lenne a munkám, a környezetem, az életállapotom, - közösségem, elöljáróm,- akkor jobban tudnám szeretni Istent, teljesebben átadnám magamat neki, akkor vállalnám a keresztet, akkor engedelmeskednék, akkor szent lennék.

Az engedelmesség ismertetője: rögtön, örömmel és egészen.
A változást sürgető impulzusainkat nem szabad túl hamar Istenre kenni, Isten inkább új távlatokra hív, új beállítódást ad.
Az a rendkívüli, ha Isten kihív környezetedből, de előbb utóbb jön a tapasztalat, hogy önmagadat, s a világot magadban oda is magaddal viszed. Belső környezetedtől nem menekülhetsz, csak átadhatod Istennek. De csak azt tudod átadni, amit kézbe vettél, amit ismersz, amit elfogadtál, hogy ez vagy.
Isten szava mindig konkrét, - ez a Megtestesülés titka. Jézus térben és időben, konkrét helyen, konkrét testben, meghatározott családi kötelékek közé jött. Nem ugrált élethelyzetekből élethelyzetekbe. A rabbik szokásos életformájában teljesítette küldetését.

Életünk megváltását elsősorban a belső átalakulás és nem környezetünk megreformálása hozza. Isten hívása stabilitást ad, az út állandóságát az Igazságban.

7. Amit Isten indításának vélünk, azt fel kell tárni a gyóntató, lelkivezető, elöljáró testvér, közösség előtt, - mert jaj a magányosnak.
Aki nem kész arra, hogy amit indításnak vél, azt alávesse a megkülönböztetésnek, pl amit próféciának vél, - annak nem az a fontos, hogy Isten élő eszköze legyen, hanem saját hatalmára törekszik, saját vágyait vetíti ki.
Az ördög azoknak örül a legjobban, akik nem őszinték.
Dietrich Bonmhoffer írja: „Krisztus a testvérben könnyebben felismerhető, mint a saját szívemben”.
De nem mindegy, kivel beszélem meg. Felelős vagyok azért, hogy kitől kérek tanácsot.
Lelki szinten is előfordul: a papa nem engedte, megkérdezem a mamától. Nagy Szent Teréz azt mondta nővéreinek, hogy lelki dolgokban ne a jámbor, hanem a tudós papokat részesítsék előnyben.

Csak olyantól kérjek tanácsot, 
- aki nem az én emberi, ösztönös vágyaimnak fog emberi szeretetből kedvezni, 
- aki a szenvedés idején nem gyengít sajnálkozásával
- aki fel meri kínálni a Kereszt útját, akkor, amikor én félek a Kereszttől.

Lehetőleg legyen meg az állandó közösség, testvér-, lelkivezető, gyóntató, mert csak így működik a szellemek megkülönböztetésének rendes ajándéka. S nem kérhetem akkor a rendkívüli karizmáját a megkülönböztetésnek, ha nem vagyok hajlandó élni a rendes úton, Krisztus útján, mely az Egyház útja, azaz az ember, az emberi közösség konkrétsága.

Isten hívása, ha őszintén az Ő útján járok, ismétlődik, s az Isten-élmény emléke később is életadó.

Nyugtalanság nélkül, de az engedelmességre, a döntésre való készséggel kell vizsgálnunk az indításokat, s ha több ismérv stimmel., akkor örömmel és gyermeki egyszerűséggel vélelmezhetem, hogy Isten hangja hív. S ezt előbb-utóbb az illetékes fórum, elöljáró, egyházi tekintély is fel fogja ismerni. (lásd a szentek életének tapasztalata: P.Pio stigmáinak 15 éves vizsgálata)

Amíg nem ismerem fel valamiről belső bizonyossággal és külső megerősítéssel, hogy ez Isten indítása – bár mindent megteszek érte, nem kell nyugtalankodnom, mert Isten nem hagy magamra. Az üdvösséghez elegendőek a Kinyilatkoztatás, az Egyház rendelkezései, a Szentszék tanítása – és a szeretet cselekedetei.
	
S van még egy jó biztosítékom, tapasztalatom: Isten kötelezi arra a megtévesztés atyját, a hazugság szellemét, hogy bemutatkozzon. 

Pl. Jose Silva: Az Agykontroll c. könyv első lapján megmondja, hogy spiritiszta. Ja, hát bemutatkozott, - ekkor ezt komolyan kell venni, s a hívő keresztény már éber és nem ül fel.
- a Darnel tréning sztriptízt követel a résztvevőktől – mint a saját és egymás testével való kiengesztelődést, - ja kérem ez paráznaság, - én vagyok a hibás, ha belemegyek.
- a Rózsa titka c. könyv hátlapján Lucifernek szóló köszönet és hálaadás van, akkor ezt nem veszem kézbe, nem nézem meg a TV-ben, s nem lesz számomra történelmi eseményekről forrás.

 Isten az Ó és Újszövetségben egyaránt tiltotta a jóslást, halott-idézést, bálványimádást, akkor tréfáből vagy kíváncsiságból sem megyek bele.
	
Isten a mindenség Ura, Teremtője, tehát nem keresem a csillagok befolyását az életemre.

Akikben Isten Lelke lakik, azok Isten fiai, és azok járhatnak
	
LÉLEKBEN ÉS IGAZSÁGBAN
		LÉLEKBEN ÉS SZABADSÁGBAN 
			SZERETETBEN ÉS HŰSÉGBEN

			és ők tudnak sokakat szabadon hazaölelni az atyai házba, s átélik, hogy bár áspiskígyón és viperán lépdelsz, hogy ezren hulljanak bár balod felől és tízezrek jobbod felől, baj nem érhet téged-, 

Mert jön az Úr! Jöjj el, Uram Jézus!!

***

„Ami van a Földön emberi,
gazdag szívem testvérnek ismeri” 
1994. Zászlónk

Sík Sándor a „Hiszek” c. versében vallja ezt, mint ember, mint költő, mint pap. S ez a pozitív, egyetemes azaz katolikus látásmód nevelt engem is arra, hogy tisztelettel, félelem nélkül tekintsek más vallásokra, felekezetekre, kisegyházakra, sőt szektákra is.
	Mindig voltak babtista, pünkösdista barátaim, és „hívőkkel” is jó kapcsolatban voltam, ameddig ők azt el tudták viselni. Ugyanis bennem a Sík Sándor-i vallomás kiegészítődött még azzal, hogy ami isteni érintés, igazság-csíra felismerhető, annak örülök, bárhol is bukkanok rá, s hazahozom. Azaz megvizsgálom, hogy a fellelt isteni érintés, igazság-csíra hogyan van meg a Katolikus Egyház tanításában és gyakorlatában. S bizony sokszor kapott katolikus hitem ösztönzést, hogy mélyebben megéljem, amit megtalálok a tanításban, de nem látom eléggé a gyakorlatban ’itthon’.
	Örömmel fedeztem fel, hogy az én katolicitásomba, a Katolikus Egyház szívének gazdagságába benne van mindaz a szép, s jó, amit a felekezetek, kisegyházak, szekták, mint pozitív értéket hordoznak.
	Voltam babtista bemerítkezésen, jó volt látni, mennyire hitük középpontjában áll az a szentség, mely minden más szentség előfeltétele és forrása. Hitükön megerősödve újítottam meg abban az évben a nagyszombat éji liturgiában a keresztségi fogadást. Tiszteletre és összeszedettségre késztettek a metódisták a Szentírás iránt. S a különböző pünkösdi gyülekezetek Szentlélek utáni vágya, Szentlélek-tapasztalata öröm és erő forrása volt a számomra, hiszen, mint szociális testvér, Istentől, az alapítóktól, az Egyháztól kapott küldetésem, a Szentlélek Úristen különös tisztelete és annak terjesztése.
	S volt, hogy egy a „Hit gyülekezetéhez” tartozó kislányt jobban megértettem, mint langymeleg rk. azaz „régen keresztelt” szüleit.
	De azt is tudomásul kellett vennem, s ez bizony nem esett jól, hogy egy nem kölcsönbe esik. Az én katolikus hitem, hitvallásom túl sok a más-vallásúaknak, különösen a szektáknak, akik egy-egy kiragadott rész-igazságot tesznek eszme-rendszerük, hit-élményük középpontjába. S addig funkcionál az ökumenizmusuk, amíg ki nem derül, hogy én nem csak a megtérést, a bemerítkezést, azaz a keresztségnek azt a fajtáját tartom tiszteletben, amit ők gyakorolnak, hanem érvényesnek vallom a Katolikus Egyház keresztségét, a szülők hitére megkeresztelt gyermek keresztségét, sőt a szentmisét ,szentgyónást is, érvényesnek tartom, s a   papságot, a Krisztust képviselő apostol utódot, a pápát Krisztustól eredeztetem.
	Sajnálattal tapasztaltam, hogy felbomlottak a baráti kötelékek, amikor nem tudtak válaszolni a kérdésemre, hogy ha mi szeretetben imádkozhatunk egymásért, s ha a Szentírás tanítása szerint, a szeretet nem szűnik meg, akkor miért nem imádkozhat értem Jézus Anyja, Mária, s a már Istennél lévő szentek.
	S aztán elérkezett az a perc is, mely feltárta az Igazság elleni tusakodást, a felismert igazság el-nem-fogadását. S ennek szükségszerű következménye lett, hogy napvilágra került az addig módszeresen titkolt katolikus ellenesség.
	Az történt ugyanis, hogy meghívtak egy pünkösdi gyülekezetbe, hogy az ifjúsági órán beszéljek a Katolikus Egyház és a Szentlélek kapcsolatáról., a gyülekezetnek pedig arról, hogyan működik a Katolikus Egyházban a Szentlélek.
Azt hiszem valóban jelen volt a Szentlélek, a Szeretet és Igazság Lelke, mert az ifjúsági csoportban a végén valaki felállt, s megkérdezte a pásztort: „Akkor mi miért nem vagyunk katolikusok?” A gyülekezetben pedig egy idős bácsi kérdezte örvendezve: „Akkor tényleg igaz, hogy a pápa (II.János Pál) is karizmatikus?”
	Mély meggyőződéssel igazoltam, örvendeztünk, s többé nem hívtak, s a fiatalokat eltiltották tőlem, ettől kezdve az egész gyülekezetben kiéleződött a katolikus ellenesség.
	S azt hiszem ez nem egyedi eset. A Szentlélekben felragyogó egység veszélyeztette ennek a csoportnak az identitását, s akkor inkább ellenálltak a felismert igazságnak.
	Az ilyen csoportok, felekezetek számára nem a ’Veritatis splendor” – az ’Igazság ragyogása’ az iránymutató, hanem az érzelem, átélés, spiritualitás hőfoka.  
Ebből is következik, hogy a szív, a spontán élmény kevélysége tiltakozik az ellen, hogy a szubjektív élményt alárendelje az objektív külső mércének, az apostol-utódokra bízatott tisztségnek: Vizsgáljátok meg a szellemeket, Istentől vannak-e? Ami jó azt tartsátok meg…” S ez is az ősbűn jelentkezése: Majd te döntöd el, mi a jó és mi a rossz!
	Gyermekkori bukdácsolós síelések között tanultam meg, hogy a fagy és a tűz ugyanolyan égési sérüléseket tud okozni. Azaz a jelenség, a szubjektív élmény még nem árul el semmit annak eredetéről és irányulásáról. S a mai, materializmus, racionalizmus utáni korban, amikor az embert sokan csak többé-kevésbé jól működő komputernek tekintik, sokakban feltör a vallási élmény, a transzcendens Szeretet utáni vágy. S a Mennyei Atya nem ad kenyér helyett követ, skorpiót tojás helyett gyermekeinek.
A mai szellemi vákuumba új „missziók” törnek be, a Heavy Metal-tól a mormonokig, jehovistákig, a teozófia, spiritizmus, pszichologizmus híveitől a keleti vallásokig.
	Meg kell tehát vizsgálnunk a lelkiismeretünket, hogy személyessé lett-e bennem, életté és életadóvá a Credo, ahogyan azt vasárnaponta imádkozzuk.
	Örömhír-e a számomra, mely túl akar csordulni belőlem a Katolikus Egyháznak adatott hitbeli ismeret, tapasztalat, gazdagság?
	Otthon vagyok-e és otthonná tudom-e szeretni Egyházamat, ahová haza tudok és merek hívni másokat is?

De azt is tisztázni kell, hogy ne essünk csapdába,  hogy mit is jelent az első parancs: „Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj!”
Mennyire ellent mond ennek az igaz Isten hamis tisztelete, a téves kultusz, a kultusz méltatlan és babonás formái, melyek sokakat eltávolítanak a hittől, vallástól, Egyháztól.
Mennyire szembe szegül vele a bálványimádás minden formája, amikor teremtménynek adunk Istent megillető tiszteletet. Ennek különböző fokai lehetnek:
- az igaz Istentől való tudatos elfordulás, istentagadás, ateizmus. Ez súlyos bűn, hiszen az ember létének, életének forrását és célját tagadja. Ez egyben már tudatos vagy nem tudatos szolgálata a Sátánnak. Ennek legkifejezettebb, Isten szentségét mélyen sértő formája a Sátán-kultusz. Terjesztője sok esetben a demoralizáló divat és a destruktív effektusú és szövegű zenék.
- érdekből bálványimádás. Szubjektíven lehet még súlyosabb bűn, mint az előző. Evilági érdekből, haszon , siker reményében végzett kultikus, mágikus, babonás szokás vagy szellemi hatalmak segítségül hívása. (Pl. az Agykontrol-ban segítségül hívott szellemi vezető)
- a dualisztikus szemléletből fakadó bálványimádás. A Sátánt egyenrangú erőnek érzi Istennel, ezért ki akarja engesztelni: pl. a tibeti és koreai démonhit.
- a keleti vallások szellemi erőket idéző mantra-gyakorlatai.(a mantrák általában pogány isten nevek) Ezt a próféták házasságtörésnek nevezték Istennel szemben.
- a teremtett javakkal való helytelen bánásmód, amikor az anyagi javak az ember végső célja. „Istenük a has” mondja Szent Pál. Idetartozik a piacgazdaság bálványa, az egészség-bálvány, a siker-bálvány, stb.
- lelki, szellemi, transzcendens élmény keresés és hatalomvágy, a mindenhatóság utáni vágy jelentkezik a miszticizmusban, pszichologizmusban, a természet-misztikában és a panteizmus újraéledésében.

Mindez megjelenhet vallási köntösben. S mindegyik súlyosan veszélyezteti az ember egész-ségét, örök életét, mely Jézus Krisztusban van, senki másban.



Ó, tudom kinek, ó tudom kinek,
Én az eleven Istennek hiszek”
			(Sík S.)

A tenger mélyén lakó hableány meséjén nőttem, és Felix Salten Bambiján nőttem fel. Majd vizet árasztó népdalokat énekelve borzongott át rajtam a ’tavaszi zsongás’ tizenévesen. Később élmény lett, hogy mennyire együtt örül, együtt gyászol a természet a liturgikus évvel. Szerettem és Istenhez emelt a november-decemberi estéket bevilágító mécsesek lángja, a karácsonyra kivirágoztatott aranyvessző, s a feltámadási körmenet idejére barkát hozó fűz. 
	Jellé lett számomra az egész természet. S ezért örültem, hogy sokan újra felfedezik a természetet, sokan akarják megtalálni a természettel való egységet, a természetességet. 
Aztán történt valami.
Egy csodálatos cseppkőbarlangot néztem meg az Alacsony Tátrában. Ezredévek alatt növekvő cseppkő-óriások különös formái, ragyogása nyűgözött le. S az egyik teremben a vezető elmondta: A háború alatt itt lőttek le tíz ellenállót!
	Olyan erős volt a kontraszt, a brutalitás és a szépség között. Olyan kegyetlenné lett ez a cseppkőbarlang. Hogyan maradhatott ez után is szép?!
	Ledöbbentett a felismerés, hogy én, az ember vetítem bele érzelmeimet a természetbe, de az nem ujjong és bánkódik velem. Én azonban, a parányi, a kiszolgáltatott ember, képes vagyok az együttérzésre. Ekkor értettem meg, hogy igenis a Föld, illetve a Földön élő ember az Universum középpontja. A nyomorult, üldözött, hányódó emberszív, mely Isten után kiált, minden bűnével együtt is szebb és értelmesebb, mint a hegycsúcsok és barlangok minden pompája az Úr szemében.
	Mélyen belém vésődött a felismerés, s azt hiszem ezért ismertem fel nagyon hamar, hogy bizony nem ártatlan játék az új természet-imádat, horoszkópok, bioenergia, ingázás.
Nagyon hamar kirajzolódott előttem az új bálványimádásnak a kegyetlen arculata: hatalom és mások kontrollálásának a szándéka. S amikor aztán kiderült, hogy a „Zöldek” mozgalma és az abortusz és a sterilizációt propagálók között kapcsolat van, már nem is csodálkoztam. 
Hiszen Szent Pál tanítása szerint a bűn az egész természetet lázadóvá tette, nem csak az embert. Sőt az ember bűnbeesése előtt az angyalok egy része is lázadó lett, s az egyházatyák szerint, éppen azért, mert Isten megmutatta nekik a Megtestesülés Titkát, a parány ember nagy méltóságát. S így a lázadó angyalok lettek a teremtés démoni, lázadó, támadó erői, hatalmasságai. 
A halál, a bűn, a megromlott természet fogságából szabadít ki minket Jézus Krisztus azzal, hogy életét adta, vérét ontotta értünk, s én minden és mindenki ellenére szabad akarattal dönthetek mellette.
De ha akár jádékből is, akár Jézus krisztusnak ismerete híján, asztrológiával, ingázással, reikivel, pszichotechnikával, szómágiával, mantra-gyakorlatokkal próbálok rányílni a kozmikus energiára, hát bizony lehet, hogy sikerül.



*
***
*





A szerzetesnő jelszerűsége az Egyházban és a világban
1994

	Ha körülnézek a világban, kérdőjeleket látok. Megkérdőjeleződött a család, a férfi, a nő „szerepe”, - az ember identitása, hivatása, küldetése. Hát valóban egyetlen, ismételhetetlen személy vagyok én, vagy csak a társadalom produktuma, a genetikai fejlődés egy láncszeme? Van-e önértékem, vagy csak a hasznosságom a mérce? Van-e személyes örök életem, vagy elsimulok a lét óceánján, mint egy hullám, rosszabb esetbe, mint macska vagy denevér kerülök bele a természet körforgásába?
	Még keresztények között is feltámadnak ezek a kérdések, s ezért időnként meg kell keresnünk saját identitásunkat, helyünket a világban, s örvendezve fel kell ismernünk emberi méltóságunkat.
	A görcsös egyenjogúsági harcok mélyén rivalizálás van, a másik emberrel-, a másik nemmel, nemzettel. Amikor a hivatás-küldetés távlatait keresem, ez rányit a tényre: Istentől kaptam a létbe-szólítást, életre szólító hívást, és küldést. Ajándék és feladat, hogy emberségemet és szerzetességemet, azaz Istenhez kapcsoltságomat, a Vele kötött életszövetséget, mint nő élhetem meg.
A teremtés történet ma is figyelmeztet: az ember magányos a teremtett világban, nincs benne méltó társa. Nem jó az embernek egyedül. Isten tudja ezt és társat ad az embernek, hozzá  méltót, embert teremt, az embert férfiként és nőként teremti.
S az ember, a férfi és a nő együtt hordozza a szentháromságos ÉLET képmásiságát, személyesen pedig az isten-képmásiságot. A hagyományos magyarázat a férfi és a nő egymásra utaltságát, a társ-szerepet hangsúlyozta. Hiszen a férfi és a nő együtt tudja a termékenységben és a tevékenységben kibontakoztatni kreativitását. De mára nem csak a geocentrikus, hanem a Theo-centrikus világnézet is megszűnt. Az emberek többsége önmagát nem Istenre vonatkoztatva ismeri meg, küldetését nem Istentől kapott feladatnak fogadja. Ma az ösztönkésztetésekből, hatalmi törekvésekből, a kiegyenlítődésre való törekvésből értelmezi magát az ember, s ezeket saját akaratánál hatalmasabb erőnek ismeri. Férfi és nő voltát társadalmi szerepként fogja fel, ami ellen fel is lázadhat. Az őskísértés ma egész nyíltan harsogja: alakítsd ki a magad imago-ját, te határozd meg, mi neked a jó és a rossz, te adj karaktert az életednek. Pedig ember arcom vonásait, karakterét, értékességét az értékekhez való viszonyulásomon át a Szentlélek alakítja ki. Emberségem milyensége, karaktere függ attól, milyen a kapcsolatom az Abszolút Értékkel, aki az Isten, a maradandó értékekkel: az igazsággal, szeretettel, jósággal, szépséggel, és a múlandó javakkal.
	A szerzetesi hivatás az abszolút, személyes Értékteljességhez, az Istenhez kapcsol. Képessé tesz arra, hogy emberségemet nőként, s ne ’csak’ mint egy Jóskának vagy Pistának a társa élhessem meg, hanem mint Jézus Krisztus társa.
	Mint nő, Máriához hasonlóan, Istentől a Szentlélek erejét kapom, hogy az Élet Igéjére életem igen-jével válaszoljak, élet-igenlő magatartással lépjek oda, megóvó, értékelő, erősítő, segítő – azaz anyai szeretettel, minden élőhöz.
	Máriához hasonlóan nekem is szól a Krisztusnak Máriát asszonnyá és anyává tevő szava a Keresztről: Íme a te fiad!
Ezt elfogadva bontakozik ki szeretőképességem, életem termékenysége. Isten az, akinek engedelmes vagyok, és felismerem pásztori hangját az Egyházban, s ez felszabadítja akaratomat a tipródásoktól. Isten az, akinek értékteljessége lenyűgözött, s ezért kincses szívvel élhetek.
	Ma sokat beszélünk a diákoniáról, a szolgálatról és ez fontos. Hiszen a valódi szeretet cselekedetté válik. S igen nagy szüksége van az Egyháznak és a társadalomnak a termékeny és tevékeny szeretet tetteire. Mégis ez csak gyümölcs.

	A szerzetesnő alapvető szolgálata, hogy életével, elkötelezettségével rámutat arra, hogy a lét érték, hogy a lét és minden létező Istené. Rámutat arra, hogy elmúlik a világ, de a Szeretet örök.
	Az Istennek szentelt élet botrány és gúny tárgya, ezt tapasztaljuk. De éppen azért az, mert meghökkentő módon állítja a haszonelvű világ elé, hogy Isten annyira személyes Valóság, akivel lehet, érdemes és szabad ilyen egészen személyes ÉN-TE kapcsolatra lépni, s ez nem megnyomorít, hanem kitágítja a szívet és a szemet, hogy felismerjük Istent a testvérben, a szenvedőben, a másikban.
Meghökkentő és szembesítő valóság, hogy az embernek, a nőnek, joga van boldogan és önként lemondani olyan értékekről, amiket a világ nélkülözhetetlennek tart, sőt bálványoz. Természetesen minden döntés választás is, lemondás is, s mivel ez a lemondás Istenért van, áldozat a neve. Isten szeretetének kiáradásához képest, kicsinyke áldozat, mégis egybekapcsolja életünket a Kereszt Titkával. A Kereszt Titka pedig nem csak ma botrány, hanem mindig is az volt, - tudjuk jól Szent Páltól.
	A szerzetesnő élete máriás módon a Kereszt jegyében áll.
Az első fogadalomra megáldott feszületet kapunk, mint Krisztus szeretetének zálogát. Új és sajátos kapcsolatot teremt ez köztünk és a szenvedés misztériuma között. Ma, amikor a boldogság-vallást keresik a tömegek, különös aktualitása van annak, hogy legyenek olyanok, akik szeretettel fogadják Isten szeretetének végső nagy jelét, és az ígéretet: E Jelben győzni fogsz!  A keresztre tett fogadalom által új kapcsolat jön létre a szerzetesnő és a Krisztus halálából fakadó üdvösség között. A Kereszten Krisztus Máriára bízza tanítványát, ezért a máriáknak, a szerzetesnőknek közük van Krisztus tanítványaihoz. Feladatuk, hogy virrasszák, segítsék az Egyház folyamatos vajúdását a történelemben.  (Sziénai Szent Katalin, Slachta Margit avagy Chiara Lubich alakjára gondolok) Ezért várta az apostoli közösség Máriával együtt a Szentlelket, és várjuk minden májusban a Szűzanyával együtt a Pünkösdöt. Mária a Szentlélek Jegyese, s így a nő és a Szentlélek között is egészen bensőséges a kapcsolat. Mennyire nőies jegyekkel ruházzák fel a pünkösdi himnuszok a Szentlelket: melengető, gyógyító szeretet, kenet, vigasztaló, fagyost, darabost simogató, otthonteremtő, stb.
	A társadalom, sőt gyakran a hívő ember sem lát mást a szerzetesben, mint valakit, akinek kutya kötelessége, hogy helyt álljon, hiszen a diákoniára, szolgálatra tette az életét. S itt kell vigyáznunk, mert így a hasznosság oldaláról értékelünk, és ez a fogyasztói társadalom szemlélete. Természetesen a valódi szeretet tevékeny, vannak cselekedetei, de ez önzetlen szeretet-szolgálat. A diákonia rá kell, hogy ébressze az embert arra, hogy mi, illetve KI ennek az erőforrása. A diákonia tanúságtétel a Szeretetről, s mint ilyen pre-evangelizáció.
A pán-szekszualizmus, individualizmus, liberalizmus és hedonizmus gátszakadását éljük. Ezzel ellentétesen hat, s ezért gyógyító erejű a szerzetesnő elkötelezett, fegyelmezett, önzetlen szeretete.
	A szeretet teszi képessé az embert, aki nő, hogy a házastársi szeretet aktusaiban kibontakozzék a nőisége, és teszi képessé arra is, hogy lemondva a házasságról, mégis termékennyé váljon az élete az önzetlen önátadásban.
	Fel lehetne vetni, hogy miért nem példás házaséletet élve akarja a szerzetes segíteni a krízisben lévő embert. E mögött a kérdés mögött az a veszélyes tendencia lapul, mely szembe állítaná egymással a keresztény élet két alapvető elkötelezett útját. Joga van az embernek leszakítani a virágot s úgy örvendezni a szépségének és illatának, s ara is jogunk van, hogy rácsodálkozva a rét virágára azt mondjam: szép vagy, nem érintelek, örülök neked, maradj így szép. A nő, aki szerzetes, nem a szeretetről mond le, sőt éppen átadja magát arra, hogy Isten Szeretetének helye, közvetítője legyen sokak felé, s a szeretet által lelki, szellemi módon adjon életet.
	A szerzetesnő engedelmessége nem annyira egy ügy érdekében való együttműködés, hanem a szeretet következménye, egység és sors-közösség az Úr Krisztussal, akinek öröm és kenyér volt az Atyának való engedelmesség. A szeretetből fakadó bizalom, akarat-egység az elrendezettség békéjét árasztja ki. S mennyire szükség van olyan emberekre, akik tudnak engedni, szabad szívvel szolgálni, békességet teremteni maguk körül. Így gyógyul a „nem szolgálok” ősbűne az emberben.
	S a szerzetesnő egzisztenciális módon megtapasztalta: Egyedül Isten elég! Isten egyedül elég! – s ezért kimondja Istennek: Nincsen kívüled más javam! S válaszként meghallja az Úr szelíd szavát: Mindenem a Tiéd! – s ezért tud szent szabadsággal ajándékozni, tud úgy élni a világ javaival, hogy azok ne ejtsék rabul. Szolgálni tudja ezzel az anyagi javakhoz való helyes viszonyulást, az anyagi javak igazságos elosztását.
	S a szerzetesnő testvéri közösségben él, s ez is jel. Őskeresztény jel: Nézzétek, hogyan szeretik egymást ezek a keresztények! - egy olyan világban, melyben a legalapvetőbb emberi kapcsolatok is szétesőben vannak.
	Vállalom hivatásban testvéremet, akit éppen úgy nem én választottam magamnak, mint a vérszerinti testvéreimet, - úgy amilyen, emberi adottságaival, s nem csak az első kapcsolat-krízisig, hanem elkötelezetten.
Ma az ember, és minden emberi közösség, keleten és Nyugaton egyaránt halálos sebeket kapott az ateizmustól és a szekularizmustól. Ezért igen fontos, hogy az ember, a keresztény, a szerzetes, aki nő, ráébredjen, megélje és képviselje a világ felé a Krisztusban való élet épségét. A Krisztusban elrejtett élet adja meg a szerzetesnőnek a szuverénitását, lelki függetlenségét az emberi tekintetektől, a közvéleménytől, - ezért képes felemelni szavát a megtámadott igazságok védelmében.
	A nő, aki szerzetes, méltóságot kapott a Kereszt titkától, szabadságot  kapott az Élet titkának hordozására, állandó erőt a közösségből, a testvéri szeretetből.
Nem a nemiség vonzereje teremt köréje közösséget, hanem emberségéből értelmezett testvéri magatartása, a tapasztalat, hogy a Szentlélek Krisztusban testvérré, az egy Atyának gyermekévé szentel minden embert.
	A szerzetesnő biztonsága, identitása, boldogsága Isten szeretetének hitet ébresztő jele. Ez szinte független attól, hogy mi a konkrét szolgálata. Önmagában ajándék, olyan, mint a mécses, mely nem szolgál, hanem világít. Természetesen ajándék a konkrét diákonia sokfélesége, amire a Szeretet Lelke indítja az egyes szerzetesközösségeket, a karizmák sokfélesége szerint. S a mai magyar társadalomnak szüksége van azokra az élet és szeretet-erőkre, melyek felszabadulnak, amikor a krisztusi törvény betelik a búzaszemen. A magyar egyházban ismétlődik az egyiptomi piramisból előhozott a búzaszem csodája: a szerzetesélet életképes. Ott találjuk a szerzetesnőket – nem tömegesen, hanem jelszerűen az Élet szolgálatban. S talán jó, hogy nem tömegesen, mert ez tudatosítja mindannyiunkban, hogy a szerzetesek nem fogják megoldani az Egyház és a társadalom problémáit, nem lehet áthárítani rájuk ezt a feladatot. De jelek, felkiáltó jelel a Szeretetnek, az élet értékességének, Isten jelenlétének.
	A szerzetesnő, amikor felkiáltó jel, akkor Magnificatot énekelő élet. Máriával boldognak tudja önmagát, mert Isten letekintett kicsinységére és eszköztelenségére, s életet, sőt történelmet formáló jellé szólította. Ez a „másság” olykor az ellentmondás jelévé teszi a környezet számára, s ez természetes.
	A férfi ügyeket szolgál, Isten Országának ügyét, az élet minőségének, a fenntartható fejlődésnek az ügyét. A nő, a szerzetesnő pedig minden cselekedetében egzisztenciális választ ad Istennek, aki Szeretet, aki életének értelme és örök Értéke.
Ezt daloljuk valójában, amikor a Boldogasszony Anyánk kezdetű ének második szakaszát énekeljük: „Atyaistennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája….” mert ez az a kép, az a mód, ahogyan az ember, a szerzetes, aki nő, odaáll Isten elé a világért, az életért, a jövőért!


*
***
*



Milyen választ adhat a szerzetesi-, szociális testvéri szegénység – a vadkapitalizmus és a hajléktalanság korában..
1994. Karitász képzés

1.A ’gazdag’ Isten értem szegénnyé lett-, kiüresítette önmagát – ajándékká lett értem
én az ember, akkor tudom befogadni,  - ha elfogadom, értékelem és tisztán őrzőm ürességemet – befogadom – ajándékozok és ajándékká válok
Krisztus – végül mindent amit megváltott, - engem-, minket, mint közösséget, átad az Atyának, hogy Isten legyen minden mindenben –

2. Az Egyházban élő szegénység típusok szemben a keleti vallások (és a gnosztikusok) test és anyagi világ megvetésével,  az értékek hierarchiájának ismeretéből fakadnak. „Mit adhatok az Úrnak viszonzásul…. Nincs más javam, rajtad kívül. stb

3. A szerzetesi szegénység – gyógyít-, szolidárissá tesz-, építi Isten Országát és sürgeti/sóvárogja eljövetelét
a/ önként vállalja a transzcendencia sebének élethossziglan való fájását – 
b/ megengedett értékektől tartózkodik a felismert Örök Értékért
miközben segíti a szegényeket, hogy ínségükből kikerüljenek, önmaga átöleli
b /szolidárissá tesz,  tudatosan vállalja a bűntől sebzett emberlét Irgalomra szorultságát, esetlegességét, esendőségét, az emberi egymásra szorultságot, és védelmezi azokat, akiket a nincstelenség megfoszt emberi méltóságuktól.
c/ jelszerűen rámutat az örök, az abszolút Jóra, mely egyedül képes válaszolni az ember ínségére, és munkálkodik, hogy a Jóság Igazsága igazságosságként érvényesüljön.



4.típusai:
a/ az ember tapasztalja: a teremtmény kísért: te vagy az Isten! – az e-világ le tud nyűgözni, a test, a világ, az élet kevélysége csábít – ebből való kivonulás a remete mozgalom, sivatagi lelkiség, radikális lemondás
b/ az embert a teremtett szépség, jóság csodálkozásra indítja, s annak megvallására, hogy ez nem az enyém, - nem érintelek, nem veszlek birtokba: - ferences lelkiség (de Szent Ferenc nem a Nap-fívér Hold-nővér romantikájában, hanem az Avernon hegyi magány vakságában haldokolva írta a Nap himnuszt)
c/ az ember Isten uralmának, királyságának, rendjének visszaállításáért él, azért, hogy mindenben megdicsőüljön az Isten . benedeki lelkiség:
Minden tárgyat mint az Oltár szent edényét használ a Teremtés Isten trónusa – a test a Szentlélek temploma
(mindent Isten nagyobb dicsőségére cselekszik – jezsuita lelkiség)
d/ a szociális testvéri szegénységben meg kell lennie az előzőknek is, de jellemző, hogy a fogadalmi imában ez hangzik: : hogy a javakkal, melyeket a Teremtő a föld gazdagítására, az Ő dicsőségére adott, felebarátaim javára éljek….
célja: a Megszentelő, az újjáteremtő Szentlélek szolgálata – a világ konszekrálásáért, a világ megszenteléséért, hogy  betöltse a földet az ismeret és szeretet
az igazságosság és irgalom
jellemzője: nem elvet, hanem értékel
                   nem elutasít, hanem distanciát tart
                   állandóan megtér, megharcol a szabadságáért, mert amit érintünk, az hozzánk tapad, állandó megalázódás, tudatosság, reflexió, megtérés
	       nem kivonul, elkülönül, hanem szolidárissá tesz, kapcsolatot teremt
                    ajándékozó magatartás
	      felelőssé tevő magatartás
képe: az üres kehely, melyet az Élő Víz tesz túlcsordulóvá – és ezért ihatnak belőle

Istenre sóvárgó életünk, leesdi a Szentlelket,  a Szentlélek teszi botrány helyett boldogsággá az ember szegénység tapasztalatát, - gyógyítja a bűnből fakadó ínséget, ajándékozza meg az embert a Velünk az Isten örömével, a szegényt (hajléktalant) az Atyai Házzal, mint örök otthonnal, -teremt emberi közösséget, teremt harmóniát a teremtéssel 

A szegénység fogadalma – egzisztenciális igazságot hordoz, szolgálja a kiengesztelődést.


A  világ szegénységére adott szociális testvéri válasz:
1. Bérből és fizetésből élünk – intézményeink nem lehetnek 
– ez alapelv, az ehhez való hűségért már nagy árat fizetett a Társaság (Kalifornia elszakadása)
- ez őrzi a közösség egészének szegénységét, 
- függetlenséget kíván a biztonság kereséstől és az egyházi elvároktól. Mi más intézményeket, mozgalmakat szolgálunk, - önzetlenség !
-szolidaritás: sújt bennünket az, ami a világi embert, - infláció, adó, az idősek, betegek nehézségei stb 
- fizetésért végzett munkánk is hivatásunk megélése, apostoli szolgálatunk helye (páli sátorkészítés)
- az időn pénz –hivatásunk-,  közösségi életünk és küldetésünk megélésére fordítjuk. 

2. kovász szerep:  benn –lét a világban, nem akarunk elkülönülni
		     a szolidaritás jogot ad, hogy hozzászóljunk a nehézségekhez, mert bennünket is érintenek, -a belülről kiérlelt megoldások a valódiak

3. hajszálér jelleg: a hajszálérhálózat jelen van az egész testben, azt táplálja, saját érfalán át tisztogatja, miközben mindent hazavisz a SZÍV-be.
- ez információ áramoltatás
- anyagi-, szellemi-, lelki javak közössége

4. személyes odafordulással, szakmai tudással gyógyítjuk – az ember mezítelenségét, kiszolgáltatottságát, reménytelenségét 
mindenki a maga képessége, lehetősége szerint próbálja átalakítani a bűnös struktúrákat

5. A szegényeknek pedig hirdetik az Evangéliumot – az Isten-éhes világnak Krisztust adni
- az emberi nyomor, romboló szegénység (testi-, lelki-, szellemi) oka a bálványimádás, Isten-hiány

6. Átéljük egyénileg és közösségileg emberségünkből adódó szegénységünket - ,megajándékozódunk a szegénység boldogságával –
- mert otthonunk az Isten Háza,
- mert átölel Isten Irgalma
- mert betölt személyes Szeretete 


Hordozzuk egymást az ínség idején, tanúságot téve arról, hogy ki az ember és kié az ember, s  ezen keresztül az élet értelméről és céljáról.





*
***
*






Feminizmus vagy valami más
1998. Újember

Két vagy három éve még sokkhatásként ért, hogy az ökumenikus nőszövetség liturgikus bizottságába meghívtak, de hamarosan kiderült, hogy olyan közös imákat kell szervezni, ahol nem szabad Jézusról beszélni, mert ő férfi volt, nem szabad Istent atyának mondani, mert az patriarkalizmus - maradt csak a RUAH JAHWE hát kivonultam a feladatból 
Idén WUCWO-nak, a Katolikus Nemzetközi Nőszövetségnek, volt ősszel itt nálunk egy konferenciája, a KALÁSZ képviseltette magát, s mindannyian hallhattuk a beszámolóját a TV-ben, ugyanerről a jelenségről.
	Ma már nem pusztán az antropomorfizmus nehézségeivel kell megküzdenünk, amikor Istenről beszélünk, aki hasonló lett hozzánk mindenben, a bűnt kivéve, hanem azzal a harcos eco-feminista teológiai irányzattal is mely a nemek darwini harcát beviszi a teológiába. Az eco-feminizmus olyan Föld központú ha úgy tetszik "zöld"-teológia  mely az univerzumot az Istenség megtestesülésének tartja, mely a páli benne élünk, mozgunk és vagyunk-ból - panteizmust formál, mert mindenki másságát hangoztatja, de az Isten egészen más voltát, transzencenciáját tagadja. Az ember csak útitársa az elemeknek, növényeknek állatoknak ezen a bolygón. Feléleszti a termékenység mágiát, a nő mágikus hatalmát, isteni voltát hangoztatja, feléleszti a régi görög ’Gaia-kultuszt, és már nem pusztán a női papságért harcol, hanem nő-egyházakat is alapit. Ugyanakkor amikor az eco-feminizmus a nő hatalmáért harcol, a nő önrendelkezési jogáért, ennek eszköze az abortusz, a szabad-szerelem, és akár a háború is.
Hogy ez mennyire deviáns magatartás mutatja a de-Via, az Útról letérő magatartások, a prostitució, homoszekszualitás, pedofilia jelenségének terjedése ezen a talajon.
A nyáron kaliforniai szerzetesnők azért nem vettek részt szentmisén egy nemzetközi konferencián Pannonhalmán, mert a pap az férfi.
Szerencsés a magyar nyelv, hogy nálunk az Isten szó nem utal nemiségre.A legtöbb nyelvben a nyelv struktúrájára lehet építeni a harcos feminizmus ideológiáját.

A Szentírás óvakodik attól, hogy Isten fogalmát szekszualizálja. Izrael körül istennő kultuszok, termékenység kultuszok élek,  de Jézus Krisztus kinyilatkoztatja nekünk  Isten mint atyát, de nem állít mellé istennőt, anyaistent.
A Teremtéstörténet, amikor arról beszél, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlóságára teremtette, akkor arra is utal, hogy transzcendens formában kell, hogy legyen valami Istenben, aminek megfelel az ember férfi volta, kell, hogy legyen valami, aminek megfelel az asszony volta.
S a Kinyilatkoztatásban gyakran szó esik isten anyai vonásairól, gyengédségéről. Van, hogy az atyai gyengédségről (103 zsoltár, Izaiás 63,16, 25,6 zsoltár. De a prófétáknál kifejezetten szerepel az anyai gyöngédség is: "Én tanítottam járni Efraimot, karjaimra vettem, a szeretet gyengéd kötelékeivel vontam magamhoz, olyan voltam,mint a szülője, aki kebléhez emeli gyermekét...Jeremiás 31.20.
Sion azt mondja, elhagyott engem az Isten. Ha elhagyná is az asszony méhe szülöttjét, én akkor sem hagynálak el.... Iz.49,14.   
Mint ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak benneteket. Iz.66.13.
A gyengédség, irgalom (rahamim) a rahem szó, amely anyaméhet jelent - a többes száma. Istennek atyai, anyai érzülete van. S ez az érzület van meg Jézusban is - szelídség, gyöngédség, szeretet  
AXVI században Norvichi Juliannánál merül fel Isten anyaiságának a képe, ő a szentháromságot: atyaságnak, anyaságnak, hatalmasságnak nevezi.

A keresztény hagyomány Isten anyai princípiumát a Szentlélekre vonatkoztatja. A zsidó-keresztény misztikában többször említik Isten Fia mellett megjelenő asszonyi lényként a Szentlelket.  Egy IV századi magyarázat (Methodius von Philippi) Évának Ádám oldalából való teremtését Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatja - hogyan Isten Ádám oldalából teremtette Évát, akit neki adott jegyesül, így a második Ádám, a Megtestesült Ige oldalából a Kereszten lép elő a hétajándékú Lélek, azért, hogy létrehozza az Egyházat, Krisztus jegyesét.

Azért fontos, ez a kép, mert rámutat arra, hogy  valami szoros kapcsolatot éreztek a régiek is Éva és a Lélek között, - a minden élők anyja - és a Szentlélek között, - a nő és a Krisztus-jegyes Egyház között -

(Mindenesetre az Egyház nagyon hamar megtiltotta a Szentlélek emberi képben való ábrázolását, - még ha ez csak szimbolikus is lett volna, de szimbolikusságával gyengíthette volna Jézus megtestesülésének megértését, valamint )

Bingeni szent Hildegárd misztikája, az egyházatyák és a liturgia arra tanít bennünket, hogy mint ahogyan Isten Bölcsessége játszadozik a Föld kerekségén és a ’Lehelet’ kíséri az ’Igét’, úgy Éva Ádám kísérője. Éva a Szentlélek képe. Az Ige Igen-je, s ez a Szeretet, a Lélek, aki beteljesíti a hármasságot, - s ezért olyan lényeges az Istennek szentelt szüzesség, mely a kozmosz dicsőítő énekét Istennek kimondja. Éva bűnbeesése után ezt a szűzi választ, IGENT a teremtés nevében  csak töredékesen mondják ki egyesek, választottak, a választott nép, - MÁRIA kapja meg a Lélek új teremtő kezdeményezése, miatt a bűnbeesés előtti Éva állapotát -
szabadságot a teljes konszekrált IGENRE - 
és Mária, - az IGE Anyja -
	      egész életének igenjeivel -
	      a Kereszt alatt újra termékeny lesz: ASSZONY íme a Te Fiad 
	      Pünkösdkor pedig a Lélek forrása az apostolok felé és így az Egyház Anya 

ÉVA - a Lélek - - Mária - Egyház  - alapvetően az emberi egzisztencia, lét hordozója  s ezért van talán az is, hogy  a Vatikánban a pápa magánkápolnájában mint nagy ritkaságot mutatják azt a Boromei Szt Károly által tisztelt Mária ikont, mely először ábrázolja Máriát Fia nélkül-
mert Mária, - akár mint konszekrált szűz, akár, mint Jézus anyja - Istenért az, Jézusért az - az élet Anyja - asszony -

A mitoszoktól - hazatalálni a Kinyilatkoztatásra,
a miszticizmusról - a misztikára
a feminizmustól - az anyaiságra
a halálból az életre
- erre nevel a Szentlélek, bennünket - akiket Jézus vére által testvérrévé az Atya gyermekeivé tett, - a Szentléleknek - mintegy nevelő, tanító, vezető, védő, enyhet adó, gyógyító, vigasztaló, megkenő szerepe, szeretete van - 

Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és a Szentlélek lakik bennetek ?
Szárd Meliton II. században Máriának a következő neveket adja: 	Krisztus hajléka,
           Isten szeplőtelen tiszta lakhelye

Kárthágói szt Ciprián: A Szentlélek által felszentelt templom
Csodatevő szt Gergely: Fényt burkoló palást
			   Az élet szeplőtelen virága
			    Illatozó mező
Szent Methodiosz IV században:
- a legszebb Virág gyökere
- Az Élet Kenyerének eleven oltára
- Életadó tó
Szent Athanáz: Megszentelt sátor



Szent Efrém pedig így szólítja Máriát: 
			örök Atya gyümölcsfája
			szűzi gyertyatartó
			szomorúak vigasza
			minden vigasztalás forrása
			foglyok szabadulása
			bűnösök menedéke
			a világ békéje
			védelmező
			égő, de soha el nem égő csipkebokor
			Isten munkatársa a megtestesülésben
			a világ édes vigasza
			árvák befogadó otthona
Szalamini Szt Epiphanosz:  Zakariás gyertyatartója
			         élők Anyja -
Naziáni szt Gergely: 
Világ Királynője 
Ige és Igen,
Igazság  és Lélek
Teremtő Akarat és Teremtő Szó
Megtestesült Ige -Megelevenítő Lélek
 Jézus Krisztus, a Mindenható Fia, a Lélekkel Felkent -
	             Mária Fia a Szentlélek által
	             Mária Fiának tanítványa - a Szentlélek által
		  Mária az IGEN-t mondó szűzi anya 
		  a Jézus által - János anyja
								    Lélek által  az Egyház, a mi anyánk!

Mária mellett válik József egészen az Élet Titkának Atyjává, Mária társává az új teremtésben, - Jézus oltalmazójává, az Egyház életében, 

A családok szétbomlásának évszázadában, amikor életveszélyes hely lett az anyaméh, feminista a vagy prostituált a szűz, kiárad a Szentlélek,
siet Mária - hogy tanítson újra :Tegyétek amit mond: - az élet anyjává lenni.
A nő arcának újra-rajzolása, Máriává- levés - adja vissza a férfi identitását is, és ad életet a gyermeknek - az Egyháznak - dicsőíti meg az Atyát
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Az engedelmesség – mint a  Caritas tette
1994 Karitász munkatársaknak

Az engedelmesség – mint  Caritas 
		          mint a szociális szeretet aspektusa
A tekintély krízis, az individualizmus, a relatívizmus, az önmegvalósítás korában újra kell értelmeznünk az engedelmességet –
meg kell keresnünk az ŐSKÉPET
Az engedelmesség a Caritas mozzanata –
Mi a Caritas?
A Szeretet-Isten odafordulása – önnön magához, odahajlása – az Atyának a Fiúhoz
a Fiúnak az Atyához – a Lélekben
			   élet-teljességet adó ERŐ
mely a szenthármságos ÉLET bensejének meg-felelő módon teremt – újjáteremt, boldogít
 olyan képmásiságot ad, mely végtelen személyesség
				  individuális méltóság
                                           felelős szabadság
    A Krisztus-képű ember, a mi Istenünk emberhez-hajlását követve odafordul a másikhoz,  hogy örvendjen benne és megörvendeztesse,
		          önmagával megajándékozza és befogadja
                            általa az ínségéből kiemelkedjen és őt ínségből felemelje
		           általa az Istenre utaltságot megvallja – és a másikat Isten felé segítse
		           teremtményiségében, emberi méltóságában kölcsönösen megerősödjenek
		           a szentháromságos  közösség képmásiságát hordozó emberi közösségben megerősítse, visszavezesse, - így emberségében megerősítse



Az idők jelei?
1995. Biatorbágy. Család-közösség

Az utak mentén hatalmas mutli-reklámok hirdetik a legujabb autócsoda gázpedálját a következő szöveggel:
TAPOSS A LELKÉBE!
A Pilis mélyén, ma már tudjuk, hogy a politikai fordulatig a szovjet hadsereg Nyugatra irányított rakétakilővő lapultak - s a napokban mondta be a Rádió, hogy a gazdátlanná vált betonbunkerek között  esténként kommandós-játék - JÁTÉK? - folyik, - embervadászat, világító lövedékekkel. Fejenként  5-10 ezer forint a részvételi díj.
Az előző egészségügyi miniszter érvényes birói határozatot vett semmibe, rendelte el az abortusz végrehajtását, az életvédelmébe összefogókat marasztalták el, hogy továbbadták a megtámadott magzatnyi élet hírét, míg és a TV, Rádió továbbra is nyugodtan megsérti a személyiségi jogokat.
 Nem az általános iskolás gyermekek erkölcsi nevelését hiányolta hanem az iskolában ingyen osztogatott óvszer-programot a   művelődési tárca.- na meg az ebből hasznot húzó egészségügy, és gyógyszeripar.
Joggal hördült fel a sajtó, hogy egy kórház irattárának a dokumentumai, személyi adatokkal a szeméttelepre kerülnek, - hogy ami elrejtve volt, most napvilágra kerül - abortusz-kérelmek és boncolási jegyzőkönyvek - és halljuk, hogy  "hulla és szemétégetőt" építenek a Főváros határában. Amennyiben ez rádiós 'baki' volt, akkor is sokat eláruló elszólás.
100 milliós utonállások, milliártdos sikkasztások és feketeruhások  a Bosnyák téri hajléktalan-piacot szállták meg, ahol azok a szegények próbáltak valamit kaparni maguknak, akik szégyellnek kéregetni. Persze, hogy jó a rend és a tisztaság, s mégis mégis.....
Közvélemény-kutatást tart a Rádió, ki és miért tartja rossznak, ha egyáltalán az, hogy csalással, fiktív eredményekkel kerültek nemzetközi versenybe sportolók.
A Feltámadási körmenetbe belehajtók, fegyverrel fenyegetők ép bőrrel megússzák a vizsgálatot, a krisnások Európától, hazánktól idegen 'nagy szekér felvonulását'  óránként bemondja a híradó, s   a TV állandó fő műsör-időt ad az UFO-szakértőknek..
Az éhínségéről ismert India atombombát akar gyártani...
és mindannyian tudnánk még folytatni a sort, a napi hírekből. Érezzük, látjuk, valami nagyon nincs a rendjén.
De ha szeretteinkre, közvetlen családunkra, környezetünkre tekintünk, ott is átéljük, hogy bár jót akartunk, valamire akartunk jutni, komolyan dolgoztunk, -
s a következő nemzedéknek nem kell, -becsületes  munkás évtizedek vannak mögöttünk s most  munkanélküliség fenyeget, nagycsalád után magányos öregség fenyeget.
  A válás, a prostitúció,, az alkohol és kábítószer, az öngyilkosságok száma, az abortusz és az euthanázia, az erőszak terjedése, terrorizmus megjelenése   azt mutatja, hogy nem csak nekem és neked van bajod, hanem a társadalomnak, a nemzetnek, Közép-európának - a világnak.
Mit hibáztunk el? Hiszen csak igazul, szépen, jól akartunk élni, úgy békességben
ezért nem konfrontáltunk, ezért hunyászkodtunk meg.
A céltalanság, értelmetlenség és magány érzetét, mely elborít és elbizonytalanít, akkor oldom fel, ha okosan élek, azaz, ha tudom létemnek, döntéseimnek okát, ha céltudatos vagyok, tudom, mit akarok elérni, hová akarok eljutni.
Akkor értékes az életem, ha az alapvetően értem, átértem az értelmét, ha életem oka   és célja: az igaz, a szép, a jó, a szent.
Sőt Az, aki egyedül Igaz, Jó, Szent, Aki minden szépség forrása.

A pusztulás, a halál civilizációjában élünk, engedtünk a hazugságnak -   
Hogyan térhetünk meg az igazhoz - jóhoz, - széphez - szenthez -
önmagunkban, a másikban, - az emberi közösségben, a világban és azon túl?

Hogyan adhatunk ’bio-táplálékot’ a lelkünknek - családunknak – környezetünknek?

Ha igazak vagyunk, - azonosak vagyunk önmagunkkal, - válaljuk adottságainkat, korlátainkat, - 
	Ehhez az kell, hogy ne üljünk fel a media mindenhatóságot ígérő reklámoknak, melyek karriert, könnyű meggazdagodást kínálnak. l 
Az kell, hogy vállaljuk életállapotunkat -elkötelezettségünket, -szeretetünket, szerelmünket, érzelmeinket és ízlésünket.
	Ha vállaljuk - akkor nem fogok nagyzolni, lódítani, hőbörögni - egyszóval hazudni -
Be kellene gyakorolni a hazugság -mentes életet ! S akkor életünket jellemezné a bizalom,  megbízhatóság, egyértelműség, egyszerűség.
"Az igazság szabaddá tesz" - nem kell attól félni, hogy mi is fog rólam kiderülni, elveszítem az emberek megbecsülését

Életem, életállapotom igazsága az- hogy, ajándék az életem és mások élet is. Nem rendelkezhetek vele,  tisztelettel fordulok feléje - ha kicsi, - ha nagy - ha ép, ha sérült -
Kérdés, hogy	életvitelemben hol van a hely - idő arra, hogy tisztelettel forduljak a másik felé, - meghallgatással, - érdeklődéssel  - elfogadással.
Jó ötlet a TV- nélküli hét! - mozgalmat inditottak az USA-ban, a családok megmentésére, azért, hogy ujra megtanuljanak beszélgetni, egymásra figyelni 

A hot-dog kultúra - a terített asztal helyett az emberi, családi közösséget is tönkreteszi. S azért van olyan sok alultáplált gyerek, mert a magányos éhség-csillapítás nem emberszabású, az ember asztalhoz ül, másokkal, osztozik szeretteivel, - kenyeret tör -
	A gyerek kezébe nyomott pénz, hogy vegyél valamit magadnak - kórtünet.

Az élet iránti tisztelet, megkívánja,  az udvariasságot, - az illemet, a szemérmet, - egy életen át,  (japán, - kina) köszönés, megszólítás stb - ez erősíti az identitás, - tudom ki vagyok, mi a nevem - 
tudom, ki vagy, mi a neved, - helyed hozzám viszonyitva 
(gyümölcsöstál  és nem turmix turmix)
Közösségi önzés - át ne add a helyed? - mit képzelsz én etessem a más koszos köjkét, meg ne merd osztani a tízóraidat....
A tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életü legyél a földön, - nem a gyermekeimre vonatkozó nevelési elv, - hanem nekem, az én életembe kell szervesen illeszkednie az idősek szerető gondozásának, ellátásának - és akkor majd felém is így fog fordulni a következő nemzedék - 
Az élet ajándék jellege azt is jelenti, hogy nem az enyém, kaptam, számot kell adnom róla, - és el kell adott esetben engednem - a gyermeket le kell tenni az ölből, hogy járni tanuljon, - a fiatalnak saját életteret kell engedni, - el kell veszíteni, hogy átalakulhasson az emberi kapcsolatunk....
- az élet igazságához tartozik - a sminkelés igazsága, - 
					az öltözködés igazsága -nem démoni, hanem vonzó, szép, (életkor, éleptállapot... Szik)

A szó igazsága - tisztasága - nem csak az igazat jelenti, hanem azt is, hogy igazul beszélek, - népi kötőszavak, - káromkodás és trágárság nélkül -  miért van, hogy a gyerekek a felnőttség jeleként használják a káromkodást, trágár szavakat,  -
hazánkban is elindult mozgalom a tiszta beszédért, igaz szóért....hogyan lehet indulatokat kifejezni trágárság nélkül, hogyan lehet egymást figyelmeztetni (madár)

A szavak inflációja - árad ránk a zaj, a beszéd, a hirek, - a fiatalok walkman-nel járnak - az orvosok már korosztályok süketségéről beszélnek - 
	csend-hallgatás, - csillagnézés, - madárdal hallgatás, - tudni csendben lenni együtt 


szeretetünk igazsága - a szeretet felelős jellege, -  
		hogyha az nem puszta ösztönkiélés, -
			   -  nem szex- kresz,
			   hanem személyes vonzalom, elkötelezettség,mely egész emberségemet hordozza - mely alapvetően nyitott az életadásra, élet foganására
	- partner-kapcsolat
	- próba házasság
	- egyházi házasság - polgári házasság nélkül			
Az USA- ból elindult, a babtista egyház fiataljai kezdeményezték, hogy egymás előtt a Bibliára esküsznek, hogy kerülik a paráznaságot, és segitik egymást a házasságig megörzött tisztaságban.

Ami nem igaz, az nem tud szép lenni, - mert bensőleg nincs benne harmónia, - akkor sem, ha képmutató, - 
Ami nem igaz - az nem tud jó lenni, - pótszer, utánzás - 
	igazság nélkül a jóság - lágyság, pudding, - feszültségmentesség

De végigmehetnénk így más területeken -  kolléganő, akinek 5 évesen a gyereke még mondta, hogy a hittanon azt tanulta, nem szabad lopni, - anya te miért teszed, - 
- s a válasz az volt, hogy kivették a gyereket a hittanról, -
10 évvel később az anya  büszke volt ügyes gyermekére
15-évvel később kétségeesett, hogy tolvaj a fia -

igaz volt - a tulajdonnal kapcsolatban, - akkor is, ha lopni sikk, csak rajta ne kapjanak, és ha a sikkasztók közül az bukik le, aki mögül a befolyásos barátok kivonultak.....

Ahol szeretet, jóakarat, igazság - ott az Isten -
Bebizonyosodott, hogy népszavazással nem lehet értékeket produkálni, - ha valóban elindulunk segitő, önfeláldozó, önátadó szeretettel, 
jót és jól akarni, - 
fel fogjuk ismerni  Őt, aki az út az igazság és az élet -

az igazság, jóság, szépség elvezet a Szenthez - illetve csakis a személyes Szent Istenben képes fennállni, megmaradni, 
őmiatta, vele, az Ő erejével tudjuk hozzá igazítani az életünket.
Azt kipróbáltuk és látjuk, milyen az, amikor az ember a saját kedévre alakítja a szépet, igazat, jót, sőt még a szentet is (babona, spiritizmus, okkultizmus, sátánizmus)

Jézus azt mondta: a Vigasztaló elvezet majd titeket a teljes igazságra - 
			hogy szeretet az Isten, - 
és erőben részesít, - hogy olyanná lehessünk, mint Ő.
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Keresztény Pszichológusok Baráti Köre
1998. november 15.
Dobogókő
 
Sokaknak lehettem útitársa életük hosszabb- rövidebb szakaszán. Általában nem választottam ezt a helyzetet, hanem belekerültem. Talán azért, mert a szentlelkes -szociális hivatás számomra azt jelentette: vigasztalni, azzal a vigasztalással, amivel az Isten vígasztal - Nem azért lettem útitárs, mert novicmesternő voltam, azért lettem felelős testvére sokaknak, mert útitárs lettem. - mint ember, aki keresztény,  (- aki szerzetes de ez utóbbi 1991 előtt csak szűk körnek volt ismeretes, útitársa pedig sokaknak lehettem ebben a megszomorodott és megzavarodott világban.).

Franciscus Eisenbach Mainz-i segédpüspök cikkében olvastam az Erneuerung ökumenikus folyóiratban, hogy a "lelki útitárs feladatköre abban különbözik minden más segítőkapcsolattól, hogy ez a segítőkapcsolat arra szolgál, hogy a segítséget kérő életét a hit fényében tudja látni, és értelmezni, és képes legyen felfedezni mindennapjaiban Isten vezetését."

Azért hozzá teszem, hogy sokszor azt is vállalni kell, hogy a segítséget kérő nem a saját hitének, hanem az én hitemnek, az Egyház hitének fényében ismeri fel életének  értelmét, célját, képes elfogadni Isten vigasztalását és megbocsátani önmagának, a sorsnak, másoknak. Hiszen amikor hozzám fordult segítségért, bizonyos értelemben már választott, hogy milyen támaszt szeretne kapni.

Útitárs: - volt számomra az a féloldalára béna férfi, aki mellé költözködtem 1980-ban, aki nappal csak füstölt és káromkodott, éjszaka pedig sokszor a botjával vagy sarkával verte a padlót, amíg át nem mentem felemelni a földről, kisegíteni a fürdőszobába, visszasegíteni az ágyba. Egy alkalommal - hajnali kettőkor - meredekké lett az út, - kiejtettem a kezemből, ma is hallom a zuhanását,  amikor újra az ágyban volt, bocsánatot kértem tőle. S erre, mintha kérges fa repedt volna meg, megnyílt, mintegy meggyónta az életét, kiömlött belőle a bűntudat, keserűség, magány és a végén velem imádkozta a Miatyánkot, s felzokogott, amikor a bocsásd meg a mi vétkeinket- hez értünk. Keresztet rajzoltam a homlokára.... Másnap mire hazamentem a mentők elvitték, nem láttam többé.

18 éven át útitársa, kollégája, beosztottja voltam valakinek a kórházban, ismerte a mindennapjaimat, a "másságomat" mondanám divatos szóval, - egy hónappal azután, hogy állást változtattam, érkezik a telefon, benn van a kórházba, hivat. Sietek be, azzal fogad:   leukémiám van, segíts hazatalálni az Istenhez, aki olyan soká nem volt nekem fontos.....Nagy utat tettünk meg együtt, a végső, a döntő utat, először vissza a gyermekkor hitéhez, emlékeihez.   Az útitárs időnként nem tett mást, csak karácsonyi dalokat dúdolt és bátorítóan fogta a beteg kezét, így éledt   a remény az Isten irgalmasságában, így készült aztán a beteg a szentgyónásra.  Tíz nap múlva, Karácsonykor  már hazaérkezett, halott volt. 

Ha  este tíz után csörög a telefon tudom, vagy annak az egyetemistának van szüksége egy nagy meleg fülre, akit bérmálkozásra készítettem, vagy az egyik tizenéves unokahúgom ötöl-hatol a telefonba, majd kitör: én olyan hülye vagyok..- ez után  jön aztán a lényeg, amit tulajdonképpen meg akar osztani, pl. egyik alkalommal:    Te, nem segítenél felkészülni a szentgyónásra ?

A  KATTA  egyik tanfolyamán, előadás végén az egyik hallgató, háromgyerekes édesanya lép oda, hozzám: Mialatt hallgattalak, jöttem rá, hogy megkérlek, szánj rám időt,  krízisben van a házasságom, lelkiéletem, nem utasíthatsz el.....De hát van gyóntatód, van lelkiatyád.... 
Igen, de valami nem oldódik. S kiderül lassanként az elidegenedés neve: a fogamzásgátlás, mely egyre fokozza a férj elutasítottság érzését, pedig mindenki ezt teszi.... kiderül az asszony irracionális vallási élmények utáni vágyódása. Lenyűgöz a tisztelet, ahogyan  ez az asszony halad az Élet Vizének Forrása felé, és gyógyul az élete, a férje, a családja, és igen, érkeznek újabb életek a családba.

A Karitász- munkatárs képző összejöveteleken, amikor a Beteszda tavi 38 éve beteg emberrel találkoztunk, minden alkalommal  megrendülten ismertük fel saját szívünk haragjait, ítélkezéseit, a "nincs emberem" keserűségeit, és a nem bírom tovább  tehetetlenségét.

S miközben végiggondoltam azokat is, akiknek mint felelős testvér, kérdező - kereső útitársa lehettem, amikor   életük alap-irányulását, hivatását, az Istennel való személyes dialógus útját keresték, ilyen típusú kérdések fogalmazódtak meg  az élet értelmének, céljának, útjának keresése kapcsán:

Mit jelent a "Mi Atyánk" - egy alkoholista apától rettegő vagy csonka családban felnőttnek?
	annak, akinek apja veréssel szerzett érvényt a jogainak - (családon belüli erőszak)
	annak, akinek apja "láthatatlan" - mert mindig dolgozik, - vagy munkanélküli.....

Mit jelent az Isten atyasága ma már sokfelé hangoztatott anyaisága, feltétel nélküli irgalma, szeretete - az abortusz túlélőknek? 

Mit jelent a "Legyen meg a Te akaratod" - egy olyan korban, melyben az ateizmus oka a szenvedés botránya, amikor feldolgozhatatlan mennyiségben zuhog ránk a TV-n át képiségben a Föld minden nyomora, szenvedése. Ezt akarja az Isten? Ha nem akarja, akkor ilyen gyenge és tehetetlen? Akkor jobb a közöny betonbunkerébe menekülni.

Mit jelent az engedelmesség annak, akit megnyomorított a szülők elvárás-rendszere, és ezért rögzült benne a kamaszos lázadás, vagy az infantilis biztonságkereső engedékenység.
		aki előtt nem volt tiszteletreméltó felnőtt, akinek érdemes engedelmeskedni?
		aki mindig enged, mert nem bírja a feszültséget?
		aki a reklámok áldozata és elhiszi a mindenhatóság és önérvényesítés szlogenjeit

Mit jelent a bűnbánat - amikor a legfrissebben kiadott Idegen Szavak Szótárában a bükköny után következő idegen fogalom a bűn.... 

Mit jelent a bűnbánat azoknak, akiket frusztrál a szülői elvárás rendszer,  akit agyonnyom, hogy nem tud megfelelni sem Isten sem ember elvárásrendszerének...
	akik abban nőttek fel, hogy
		bűn az, ami rosszulesik
		bűn az, amit észrevesznek és amit már nem tolerál a társadalom
		nincs bocsánat, ne hibáztál volna

Mit jelent a Kereszt titka, a fájdalomcsillapitókon felnőtt nemzedéknek, egy olyan világban, ahol a szenvedés az egyetlen és legnagyobb rossz.

Mit jelent az alázat - a kisebbségi érzéssel terheltnek, ( anyagi helyzet, sok testvér, nemzetiség, faj, vallás stb)
Hogyan fér össze az alázat, mely az Isten előtti magatartás  igaz habitusa, az őskeresztények öntudatával, üdvösségről való bizonyosságával? 

Hogyan juthat el a keresztény a megigazultság örömére,  egy olyan korban, mely sejtjeinkbe építette a kételkedést, relativizálja az értékeket, az igazságot. 
Félelmetes tapasztalat, hogy a kereszténység utáni világ, mennyire felhasználja a keresztény formulákat, azért, hogy megnyomoríthasson: "hogy mered állítani, hogy Te tudod, mi az igazság, hogy jó úton vagy, hogy véletlenül nem te vagy a nagyobb bűnös csak nem tudsz róla...."

Mit jelent az életkornak, életállapotnak megfelelő nemi önfegyelem, még itt is alig merem kimondani : tisztaság, házasság előtt, alatt   - és mit jelent  Mennyek Országáért való celebsz életre való meghívás annak:

- aki óvodás korától kezdve koedukálva öltözött, vetkőzött,
- aki óvodás korától kezdve csoportos önkielégítő játékokban vett részt
- akit megerőszakoltak a TV látványán, iskolai szex-kresz oktatásokon keresztül
- aki nemi erőszakot szenvedett gyermek vagy ifjúkorában
- aki hátrányosnak éli meg, hogy lány, és szégyelli, hogy még szűz?

Mit jelent az Isten személyessége és transzcendenciája - az újraéledő spiritizmus, miszticizmus csapdájába esetteknek..  

Mindannyian tudnánk  folytatni ezt  a kérdéssé fogalmazódott tapasztalat- sorozatot.  
Mit jelent? De ez a jelentés keresés, nem elsősorban fogalmi tisztázás, hanem az életérzés gyógyítása életérzésre  adott szeretet- válasz  az Isten Igéje, Szeretete, Ős-valóságára való rányilás által. 

A szabaddá tevő igazság, igaz Ige a hagyományos templomi igehirdetés, az iskolai hitoktatás, felnőtt katekézis, a liturgia szakrális nyelvén át nem képes választ adni ezekre a kérdésekre. A keresztény élet, lelkiélet    útjait, hegycsúcsait     testvéreink nem képesek egyedül, megjárni- , nem ismerik az útjelzéseket,  nincs térképük.

Bizonyára mindannyian botránkoztunk már, hogyan lehetséges, hogy  valaki   rendszeresen jár templomba, és abortuszra beszéli részvétből a szomszédasszonyát, akit az orvos megfenyegetett, hogy ötödik gyermeke Down kóros lesz. (azóta egészségesen megszületett), vagy akár csak azon, hogy a templomban ott van naponta, de ahogy kilép ömlik száján a megszólás. 
A mai   ember nem képes a hallott igazat, szépet, jót, szentet személyesen lebontani a saját életére, élethelyzetére, -és nem csak a csendje hiányzik hozzá, hanem a módszere is. Természetesen   sokszor nem is kerül halló-közelbe.
	 
Még a keresztény  is, annyira nem-egységes világnézettel, olyan pluralista felfogással, életviteli szabályokkal és szabadossággal találkozik, hogy a többséghez igazodva nemhogy egyre   teljesebben belenőne a keresztény életbe, hogy aztán eljusson arra a pontra is, ahol egyéni lelkivezetést kérve az Isten ismeret- szeretet szűkebb ösvényeit járja, hanem éppenséggel elveszíti keresztény identitását és hitét.
	
Minél többekhez szól a vasárnapi prédikáció, annál kevésbé személyes, annál kevésbé konkrét. A paphiány,  az atya - hiány,  egyre erősebb. S a keresztszülő, bérmaszülő még ma is az „ora et karóra" kötelességét teljesíti csupán, és nem a keresztény iniciáció, beavatódás, bábája, segítője, útitársa. 
   	A fentebb felsorolt kérdésekre, lehet azt a választ is adni, hogy a mai ember szocializációja annyira sérült, hogy alkalmatlanná lett a keresztény hitre, először  gyógyítsuk az emberségünket, a szaktudományok segítségével, s majd egy bizonyos szinten túl jöhet az Egyház, jöhet a kereszténység. (Lehetséges, hogy ez a nem-keresztény vakllások ujraterjedésének egyik oka is)
.
Nekem az a tapasztalatom, hogy ma, amikor az el-nem-fogadottság, a szeparáció   az ember emberségét sebezte halálra,   egészen új módon vagyunk disponálva arra az Örömhírre, Ősevangéliumra, hogy Isten a mi eredetünk, életünk értelme és célja. 
	
A Zsinat zarándok-egyház képéből fakadó következmény, hogy egymásnak útitársai vagyunk hazafele. Felelősök vagyunk egymásért, s ez minden keresztényre vonatkozik.   Hadd tegyem hozzá, hogy ez szerintem az új evangelizáció útja, mert minden ember utitárs, és ez az újra-evangelizáció útja, mert sajátosan útitársi szövetségre léptünk keresztény testvéreinkkel.
	
Bizonyos értelemben átfogóbb lehetőségem nyílik nekem, a laikus kereszténynek, hogy  hitemből hiteles módon segítsem a 'kanyarban' azt, akinek útitársa lettem, mint mondjuk egy papnak, vagy egy pszichológusnak, vagy  egy pedagógusnak mert közöttük, velük élek, mert nem mint szakembert, hanem, mint embert kérnek meg, segítsek.   

Az én feladatom,  nem az, hogy megállapítsam: hogy hát ennek a fiatalnak,   sem apa, sem anya képe nincsen, nem lehet sejtése Isten gondviselő szeretetéről, hanem  egyszerű szavakkal, imával kérhetem a segítséget kérővel együtt a Szentlelket, hogy mondja ki benne  a bizalom szavát: Abba, Miatyánk.....
- hogy  tegye igazzá, hogy szent a test, a Szentlélek temploma    
- építse fel a szentélyt, ahogyan a jeruzsálemi templom épült, ahol mindennek és mindenkinek megvolt az élettere, helye, szakralitása.

Az idők jelének látom, és egyre fontosabbnak tartom a kisközösségi életformát, imacsoportokat, a kisközösségi lelkivezetői szolgálatot.  Életkortól függetlenül egyre többen vágyódnak arra, hogy együtt keressék az ’Élet Útját’ testvéreikkel, és keresik az útmutató, eligazító vezetőt, útitársat is, hogy együtt az Evangélium fényénél jelentést kapjanak az események, adottságok, nehézségek.
Kisközösségek útitársává lenni, ma ezt látom megoldásnak, lehetőségnek. Itt lehet begyakorolni az egymás elfogadásában önmagunk elfogadását, itt mint emberi közösségben gyógyulhat  a család hiánya. Itt feltárulhatnak az emberi elutasítás   okozta sebek,  mert itt van jelen  Az, aki megígérte, hogy ahol az Ő nevében összejövünk közöttünk van, - itt árad ki a kommunikáció, a szeretet Lelke és formál kommuniót Istennel, - emberrel. 
	Lehet aggodalmaskodni, hogy ilyen kisközösségekben "vak vezet világtalant," lehet háborogni, hogy  saját maguk szerezte dalokat énekelnek, de aki figyelemmel kíséri, sőt részt vesz ezeknek a kisközösségekre épülő keresztény mozgalmaknak, lelkiségeknek az életében, reményt kap, hogy itt újra felfedezik egyesek,  az Utat, az Életet, az Igazságot, és ez az öröm arra készteti őket, hogy másokat is néven szólítsanak. Az úgynevezett imaszemináriumokból, Szentlélek-szemináriumokból, közbenjáró és gyógyító imát tanuló szemináriumokból  kisközösségek formálódnak,  ahol egymást segítik a szentségi élet megértésére, közösen készülnek szentgyónásra, megünneplik a kegyelmi események évfordulóit, és keresik   aztán a nagyobb közösségben, a plébánián, az Egyházban a helyüket.  
	
Megrendítő tapasztalatom, hogy idősek, fiatalok vállalják a nyílt, őszinte kérdésfeltevést, életük,   hogy fiatalok, idősek képesek egymást türelemmel   meghallgatni, képesek tanítást, vezetést kérni, elfogadni. Vágynak az együtt örvendezésre ebben a nyomorúsággal teli elszegényedő társadalomban. Együtt tanulgatják a hálaadó lelkületet. 

Lelkivezetés, kisérés, útitárs, én azt mondanám, Rafael - szolgálat, - mely nem csak egy Tóbiást kísér az útján, véd meg a rablóhaltól, hanem egy kis zarándokcsoportot, közösséget hoz létre, -gyógyítja az emberi családot, érinti  az emberi kapcsolatok alakulását, az Istennel való kapcsolat helyreállását, gyógyulást hoz a vakságból, szabadulást a megkötözöttségekből, örömet   az időseknek is..
	
	De ez számomra azt is jelenti, hogy a kisközösségek alakulását, segítését, tartom ma egészen speciális szükségletnek, - az idők jeleinek. - Jelen lenni, és felfigyelni azokra, akikben felragyog ehhez a Rafael-szolgálathoz szükséges szeretet, figyelem, és őket segíteni, kiképezni.

A lelkivezetés, akár így mondjuk, akár kísérőnek vagy útitársnak, csak részben tanulható, részben a Szentlélek ajándéka. S mivel ma nagy az ínség és igény, hiszem, hogy az Úr megadja a mának megfelelő adományokat, támaszt olyan keresztényeket, akik szent Pál merészségével azt merik mondani a keresőknek: 
	"Legyetek az én követőim, mint ahogyan én Krisztus követője lettem." Ha nem vállaljuk fel ezt, akkor nem Krisztust követő keresztények, hanem guruk fogják bizonytalan és veszélyes tévutakra vinni a keresőket.  

Nem félek attól, hogy történhetnek hibák, előfordulhatnak teológiai pontatlanságok, vagy pszichológiai határsértések. mert "az tör tányért, aki mosogat." 
Úgy érzem az individualizmus kora éppen úgy lejárt, mint a kollektivizmusé, és az élő kisközösségekben ragyog fel az Úr, aki Út az atyai házba, itt elevenedik meg az Egyház hite az élő és személyes Megváltóba, válik érinthetővé a Szeretet misztériuma, aki elvezet a teljes igazságra.  



***





MÚLT - JELEN-T – JÖVŐT
2000 Ciszter plébánia

Lépjetek be kapuin hálaadással..... tornácaiba dicséretekkel.....  
Van okunk a hálaadásra - mert örömünk és hálaadásunk oka, hogy úgy szereti Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, úgy szeret bennünket Jézus Krisztus, hogy életét adja minden egyesünkért, hogy hazavigyen minket az atyai házba, s mert Isten Szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adatott Szentlélek által, és ez a Szeretet siet segítségünkre gyöngeségünkben.....
Ez a múltunk, - ez a jelenünk - ez a jövőnk - 
Siránkozó nép vagyunk  - nekünk szól, az intelem, amit Jézus a siránkozó asszonyoknak mond keresztútján: Ne magatokat sirassátok.! Ha ismernétek Isten ajándékát! Ezekben a napokban próbáljunk közösen rányílni egyéni és közösségi életünk ajándékára, hogy beléphessünk a szent kapun, melyet bensőnkben nyit az Isten, -  hogy szívére vonhasson.
Csodálkozzunk rá közös múltunk ajándékára, és egyéni visszatekintésben tekintsük át saját és családi múltunkat, hogy felismerjük Isten ajándékát.
 -.  a 'Szent Pannónia' - nem szóvirág, elvont soviniszta eszme - hanem beszélő kövek:
- az óbudai - római amfiteátrum - vértanuk áztatta föld - s nem csupán bekerített kutyafuttató, kutyafuttató, avagy játszótér.
- a Duna- jeges vize - a Thébai-légió Krisztus-hűségének tanúja
- Tác - Gorsium - a Légiókban lévő keresztények miatt alakult a III századi püspökség -  
- nem kell a pécsi székesegyház IV század katakombáihoz menünk - elég ha a Rókus-templom kör alakú altemplomába megyünk, hogy a IV-V századi egyház  kerek-templomának mozaikját nézhessük.
- Ó-pusztaszeren, ahol ma az ősmagyarság nosztalgikus szentélyét törekszenek kialakítani elpusztíthatatlanul ott állnak a honfoglalás kori hit hatalmas keresztény bazilika alapfalai.
Szent föld és szent hithirdetők, vértanuk ölelték át - krisztianizálták  őseinket - krisztianizálnak ma bennünket - nem kulturális- keresztény értékekről, hanem Krisztus Királyba, a Boldogasszony Fiába vetett, személyes hitükről tanúskodva. 
	S mekkora ajándék, hogy itt lehetünk sebzett és sokszor gyenge hitünkkel, mekkora ajándék, hogy megőrizte bennünk a keresztény hitet az Úr, most hálát adunk azokért a kis hitvallásokért, azokért a kis hátrányokért, amiket keresztény hitünk miatt átélhettünk.

Milyen ajándéka a Mindenható Atyának, hogy ahogyan. Szent Családot állított a Megtestesülés karácsonyi titkához, szent családot adott nekünk is   nemzeti létünk kezdeteinél:  Istvánt, Gizellát és Imrét az árpádházi szentek, boldogok sorát.   

 Múlt - jelent -jövőt! - Most, amikor a Püspöki Kar kiadta a Boldogabb Családokért kezdetű körlevelét - ahhoz, hogy ez valóra váljon, a magyar szentek nagy családja ad erőt és reményt. 
	Milyen ajándéka az Úrnak, hogy itt lehetünk Vele, Általa, az Atyai Házban - vérszerinti családunkért, vagy velük együtt. Hogy arra hív minket Isten, hogy legyünk szent család, szent közösség, szenteljük magunkat oda Neki szeretteinkért. Most hálát adunk, hogy mi az Úr háza-népe, vére által testvérei, az Atyának gyermekei lehetünk, és  hogy Isten tanít bennünket az Egyház által, hogyan legyünk boldog család....
	
Örökségünk Szent István bölcsessége:  hogy az egy nyelvű és szokású ország gyenge és esendő, ennélfogva megparancsolom neked, fiam,  hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad! 
Ez a bölcsesség   megőrizhet ma is, a hontalanok, jövevények, menekülők pogány gyűlöletétől, hiszen a sokféleséget a történelmi alkalmazkodás, az ezeréves fennmaradás bizonyította valóban értéknek és erőnek. Mindig maradt egy útkereső, életlehetőséget találó kisebbség a túléléshez, és mindig meghalt egy sziklahitű vértanú kisebbség az eszméért, - az igazságért, a hitért.
István bölcsessége és útmutatása, mindannyiunk számára, hogy a kilátástalan helyzetben Krisztusnak a  Királynak, a Napba-öltözött Asszony Gyermekének  kezébe adja át önmagát és országát.
	Mennyire örülhetünk, hogy az új évezred nyitányakor, Mária Istenanyaságának ünnepén, a  Parlamentbe helyezték el azt a koronát, melyen a kereszt jelét csak ferdére üthették, de róla le nem verhették a történelmi viharok.
	Milyen nagy ajándék, hogy a jubileumi évben Magyarok Nagyasszonyának ünnepén ajánlja a Pápa az új évezredet a Boldogságos Szűzanya oltalmába.
	Hálás szívvel rejtőzzünk el mi is Édesanyánk szeretetében, hálásan örvendezünk, hogy Mária szól értünk Fiának: Nincs boruk, és szüntelenül figyelmeztet minket: Tegyétek meg, amit mondd...

Múlt - jelent - jövőt 	
Szent Gellért és társai a püspökségben és vértanúságban: Bőd, Beszteréd és Szolnok, ránk tekintenek a vértanúság  hegyéről ha átmegyünk az Erzsébet hídon, és imádságra gyűjt össze a  49-ben  agyonvert pálosok vérétől megszentelt sziklakápolna újra meg újra a magzati életekért, és 65 ezer mécses lobbant lángra, égett máglyaként Gyümölcsoltó Boldogasszony estéjén az életért  -  
	Hála, hogy A Szűzanya elfogadta az Életét, és segít bennünket is igent mondani az Élet örömhírére.

Múlt jelent jövőt	Szent László harcainak nagyobb győzelme volt, hogy a nagyapját   megvakíttató elődjét és annak fiát Imrét szentté avattatta, mint amit a kunok felett aratott. Őt kérhetjük most hogy meg tudjuk harcolni szívünkben a közelmúltunkkal való kiengesztelődés küzdelmeit, az ellenségszeretet harcait, a szívbéli megbocsátást, mely tisztánlátásból, és krisztusi igazságszeretetből fakad: Mi is bocsánatot nyertünk tehát azonképpen megbocsátunk és nem őrizgetjük az igazságtalanságok emlékeit.
Hálaadó szívvel ismerjük fel, hogy az irgalmas és megbocsátó Istenhez válhatok hasonlóvá, ha szívemben kimondom - Megbocsátok - bocsánatot kérek....
	Hálát adok azokért, akiknek megbocsáthatok -  és azokért akiktől bocsánatot kell kérnem.....

	Múlt - jelent jövőt -Szent Kinga, boldog  Jolánta, ls a boldog Krisztus sebhelyeit viselő Ilona, mindenekelőtt pedig Margit, az engesztelés gyöngyszemei, a vérszerinti családjukban,  és a hatalmasok között, a népek között . 
	Hálát adunk most, hogy az ő életpéldájuk hív engesztelésre saját életünk, szeretteink nyilvánvaló és titkos bűneiért, - a családi gyűlölködések, életre-szóló haragok miatt - hogy a szív keserűségei gyógyulhassanak - engesztelő élet mindazért, ami volt, hogy lehessen jövőnk, nem magyarázkodás, nem önigazolás, hanem engesztelés, vezeklés, ima, böjt, alamizsna 

	Múlt - jelent - jövőt - Szent Erzsébet ma, az igaz házastársi szerelem, hűség válságának idején a kivezető utat mutató rózsa.  Szent szerelemmel szerette férjét,  s ez a szerelem túlcsordult a betegekre, ínségesekre, a keresztény karitász időt álló példájaként. 
A Szeretet arat győzelmet,  diktaturákon, szegénységen, természeti katasztrófák idején.. S ma is a fiatalok, akik közömbösek az ideológiák, sokszor az igazságkeresés iránt is, ma is elindulnak a Harmadik Világ Szegényeinek szolgálatára, és elindulnak egyszerűen csak segíteni az időseket önszerveződő kis csoportokban. 

Hálát adunk szivünk szeretetéért, mert Isten Szeretete tette képessé szívünket az apró győzelmekre, túl-szeretésekre. és hív ma is egyre nagyobb szeretetre.
 	 
Múlt jelent jövőt 
-A déli Úrangyala - összekapcsol Kapisztrán szent János és Hunyadi János Nádorfehérvári küzdelmével, hogy a maradék magyarság győzelmével  a támadó pogánysággal, a kereszténységet veszélyeztető agresszív mohamedanizmussal szemben.   
Az új pogányság, Krisna hitűek és Buddhista Tanok és épülő mecsetek és Korán iskolák szivárognak át toleranciává puhult ellenségszeretetünkön, a  Boszorkány-egyház és Ufo-hit-egyház hivatalosan bejegyzettek közé tartozik - az Úrangyala imádság  visszakapcsolja a szerte a világon szétszóródott magyarságot a Megváltás, Szabadulás,  Egység egyetlen igaz titkába. 
	Hálát adunk, hogy Máriával, és Máriaként kimondhatjuk: Legyen nekem a Te Igéd szerint és szerető szívvel vállalhatjuk apró dolgokban is: Íme az Úr szolgáló leánya.....

Múlt jelent jövőt -	
A Kassai Vértanúk szentté-avatása a nemzetiségi ellentéteket, a közös hit erejével hidalja át., Hálát adunk a forradalmak és felkelések névtelen keresztény vértanúiért és hitvallóiért, akik példát mutatnak az ellenségszeretetre, a kiengesztelődésre,  hogy meg tudjunk azoknak is bocsátani, akik nem kérnek bocsánatot tőlünk, és szeretni tudjuk ellenségeinket, mikét a mi Urunk, aki rólunk is azt mondta a kereszten: Atyám, bocsáss meg nekik ,mert nem tudják mit cselekszenek. 

Múlt- jelent - jövőt : Apor Vilmos püspök   vértanúsága, a nők tisztaságának védelmében,  Bódi Magdi, a magyar Goretti Mária vértanúsága, aki  életét adja tisztaságáért. Salkaházi Sára vértanúsága az embermentés idején,- hirdeti az ember, a nő igazi méltóságát, - az Élet az örök Élet Evangéliumát.  
	Hálát adunk, hogy ma is hív Isten egészen neki szentelt szűzi életre fiatalokat, és mindannyiunkat az állapotbeli tisztaságra hív, akkor is, ha ezt a világ nem érti, ha ez az ellentmondás jele. 
	Hálát adunk, ezért a titokért, hogy a mi emberségünkben is megvalósulhat valami Isten szentségéből.
Örömhír,  hogy II János Pál pápával vallhatjuk:, Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké. A Szentatyával együtt térdelhetünk most egész évben a történelem feltáruló kapujának, az idő és örökkévalóságnak a küszöbén. 
Nincs más megoldás, csak az, ahogyan a megfáradt, testben törékeny pápát láttuk karácsony éjszakáján letérdelni és a Keresztbe kapaszkodva felállni, és útnak indulni az új Élet, az új évezred felé.
Krisztushoz, a Királyhoz, a Napba-öltözött Asszony Gyermekéhez kapcsol minket a 'szent föld', Pannónia, vértanú és hitvalló elődeink sora, s akkor lesz jövőnk, ha engedelmeskedünk a főparancsnak:  Szentek legyetek - mert én az Úr szent vagyok. - s ennek az útja, hogy a Szeretet és az Igazság csókot váltson. 

Igen, Krisztusé, Mária Fiáé a Töviskoronásé a szentkorona. Őt kérjük, hogy a Parlamentben is mutasson rá múltunkra, jelentse számunkra a jövőt. - amikor csókot vált a Szeretet és az Igazság egyéni életünkben, 
családjainkban, közösségeinkben, 
egyházunkban és a közéletben..




*
***
*







DUC IN ALTUM!
Szent Imre nyomában az élet útján – a szentség útján – a remény útján
2001 Kaposvár. Szent Imre búcsú

A Szentatya az új évezredet megnyitó körlevelében azt mondja, hogy azért, ünnepeltük a Jubileumi évet, hogy újra kapcsolatba kerüljünk reménységünk eleven forrásával! 
-	hogy az új évezred kalandjaiban Krisztus Arcára tekintve váljék áthatóvá a tekintetünk ,,tágassá a szívünk,
-	és munkatársai legyünk, elfogadjuk mi is a missziós küldetést, tegyetek tanítványommá minden népet amit apostolaira, bízott
Ajándék, hogy a Megváltás Nagy Jubileuma beágyazódott a mi történelmünkbe. Így a magyar jubileumi szent év és a mi szent Imre ünnepünk, arra szólít, hogy-konkrétan vállaljuk itt és most 
a saját népünk, családunk- környezetünk  Krisztushoz szeretését, haza ölelését az atyai házba - kerül amibe kerül.
-	hogy hálásan csodálkozzunk rá, - ma, amikor kezdünk ráébredni a laikusok feladatára, felelősségére  a család egyház képére, Szent István családjára, - az egyházépítő reálpolitikus szent képe igen csak aktuális, s ezt ma talán el is fogadja már mindenki.
-	hogy lássuk meg bennük – ma különösen is Szent Imrében - a Lélektől felkenteket, s ez adjon nekünk is új, pünkösdi lendületet, bizalmat, utunk folytatására, mert számíthatunk a Léleknek az erejére, aki kiáradt a szívünkbe, s aki nem csal meg.( a római levél bizonysága szerint)

Ezredfordulós idők – nem is különböznek egymástól olyan nagyon, talán csak a technika más, de nem az emberek. Ez azt is jelenti, hogy a szentek életszentsége sem lehet idegen tőlünk, mert régi, középkori, életidegen.  
S nem lehet azzal lesöpörni Szent Imre életpéldáját, hogy hát mert meddő volt a házassága ezért utólag találták ki a szűzi házasság legendáját. (Ezt éppen a napokban olvastam – nagy megdöbbenéssel Nemeskürty István könyvében.)

Sajátos megilletődéssel gondolkoztam – készültem erre a triduumra családom érintettsége miatt, amit Beer Miklós püspök atya kiprédikált a Megújulási Mozgalmak Országos Találkozóján. 
A nyáron – a Színeváltozás ünnepén – bátyám 25 éves boldog bencés nővér leánya, Panni-Kinga, mentésére sietve a 29 éves bátyja Balázs és nővérem Vilma belefulladtak a Balatonba. 
Kicsit még haragudtam is a püspök atyára, hogy miért mond ilyen nagy szavakat, hogy Balázs és Kinga mint a mai idők szentimréi állhatnak előttünk. Akkor ezek a szavak nekem csak a szívemet facsarták meg, s hát nem szeretek nyilvánosan sírni –
Mégis azóta segítettek mélyebben tekinteni István családjára, az emberi jövőtlenség, az értelmetlen halál botrányára. 
Hiszen botrány az értelmetlen baleset okozta halál akár vadkan, akár víz okozta. Isten és ember beláthatná, hogy ma is, mint a magyarságunk kezdeteinél, szükség van keresztény családokra, szükség van segítő szívekre, szükség van Szent Benedek életet-értéket-embert-kultúrát szolgáló, imádsággal átható és Isten elé táró fiaira és leányaira.
S talán a saját gyászom, a halál pusztulás jellegét, botrányát való feldolgozást is segítette ez a készülődés, hiszen a hitnek hasonló dobbantását szemlélhettem Szent István családjában, Szent Imre életében, mint amire a mi családunknak szüksége van, amire törekszünk.

Ma, a 14-15 éves diákok szégyenlik az osztálytársaik előtt, hogy még szüzek.
Ma a TCsT egyházilag is járható útja azon bukik meg, hogy fegyelmezetlenek a férfiak, még a jobbak, a keresztények is.
Ma a házasságot sokan úgy tekintik, mint törvényes keret a szexuális élet kiélésére.
Igen fontos tehát feltekinteni István fia Imrére. Imrére, akinek szűzi házassága a világ szemében kegyes hazugság, jámbor monda, s talán a mi szemünkben nem ennyire élesen de mégis csak talán csodálandó ám nem követendő út.
Pedig a szentek visszatérnek – mondta Walter Nigg, s most szeretnénk, ha visszatérne hozzánk, segítene nekünk Szent Imre, az életszentségnek a merész útjait járni. 
El szoktunk feledkezni arról, hogy az Ó és Újszövetség parancsa: Szentek legyetek, mert én az Isten szent vagyok… Szentek, tökéletesek legyetek, miként a Mennyei Atya…
A Szentatya a szentségre való meghívás általános érvényét, parancsát állítja újra elénk az új évezred elején, ezt kívánja meg a most befejeződött püspöki szinódus is a püspököktől. Egyébként ez a II. Vat. Zs. Aktualizálása a mára.

Hálás vagyok azért, hogy Szent Imre alakját nem a sápadt virágszál szentképeiről ismertem meg, hanem a Piarista gimnázium lépcsőfordulójában álló hatalmas fehér márvány szobor állt előttem: a DUX Emericus – Imre vezér alakja. Akit nem megnyomorít, hanem kibontakoztat az életszentségnek az az útja, amit önmaga, a család, az ország látszólagos és ideigvaló java ellenére választott. 
Mennyire jellemző a közszellemet tudatosan romboló gúny, amellyel a nagyszerű Tóth Tihamért támadták, mert konferenciabeszédeiben és könyveiben a tiszta férfiúságot, házasság előtti és a házasságban megélt tiszta életet képviselte. Munkássága egybe esett a szexuális forradalmat előkészítő évekkel, a polgári házasság és ezzel a válás bevezetésével. A szűzi, a tiszta, az ártatlan, a cölebsz, élet egészségtelennek, élet-idegennek van feltüntetve minden szinten ma még inkább. Csak ma már látjuk a gyümölcsöt is, a lilára festett hajú, tetovált fiatalokat, akikről messziről azt sem lehet tudni – s időnként nem is tudják, hogy fiuk-e vagy leányok.

Ezeken az estéken jó lenne, ha arra hív bennünket a nekünk példaképül, s a szentek közösségében oltalmazóul, közbenjáróul adott szent család, hogy szemléljük saját családunk arcát Isten szemével, saját családunk sorsát, adottságait, tragédiáit, hogyan szólítanak ezek bennünket az Élet útjára, sőt az Élet Evangéliumának továbbadására, hogyan válnak a hit dobbantódeszkájává és lendítenek az örök élet felé a remény erejével.
Ma este ha hazamész, végy egy nagy papirost, és vázold fel a családfádat az Úr arcának fényében. Kinek tudsz a hitéről, kitől kaptál hitre vezető ajándékot, kik a házi mindenszentjeid – 
De azt is jegyezd fel, akiről tudod, hogy szentségek nélkül halt meg – vagy éppen most szentségek nélkül él.
 Ez nem ítélet, - hanem felkészülés az evangelizációra, hiszen ők a Te néped, akikhez küld Isten, mint ahogyan az apostolokat küldte: tegyetek tanítványommá minden népet, ahogyan Istvánt, Gizellát, Imrét küldte a magyarsághoz. 
Mindenszentek havában a szentek és bűnösök közösségének tapasztalatára juthatunk ez által.  

Gondold át: Ki által vagy milyen családi tragédia által tette próbára Isten a te hitedet? S kinek voltál társa a próbatételben? 
A közszellem romlott felfogása, - a tiszta életről, házassági hűségről, papi, szerzetesi szüzességről mennyire járt át téged és családodat? Mit szólnál ahhoz, ha a gyermekeid közül valaki Imre útját választaná?
Boldogok a tisztaszívűek, ők meglátják az Istent! – Hallottuk Mindenszentek ünnepén. Mi teszi zavarossá a szívünk tekintetét? Miért nem könnyű felismerni az Urat, aki érkezik az emberi sorsokban, helyzetekben felénk?
Mi a Te válaszod?
Uram, add, hogy lássak? Tisztíts meg és megtisztulok! Amen.

II.
Hóman Bálintnak a nemrég Szent Istvánról megjelent könyve volt segítségemre, hogy konkréttá váljon előttem Szent Imre és családja. (Egyébként Hóman Bálint történész és kultuszminiszter volt, börtönben halt meg 1952-ben, nemrég volt az újratemetése, még nem rehabilitálták hivatalosan, de a hitvalló és helytálló magyar politikusok – közé tartozik ő is)
Nemrég az egyik TV műsor arról faggatta Orbán Viktort, hogy mit jelent a családjának, hogy miniszterelnök az apja, sőt, mit jelent a fiának, hogy az apját életveszélyesen megfenyegették.
Mit jelenthetett a 13-15 éves Imrének, hogy elfoglalt politikus, országalapító király, szükségszerűen hadakat viselő katona az apja, s karitatív munkával, a férje által alapított püspökségek egyházi ruháival való ellátásával foglalatoskodó nagyasszony az anyja.
Mit jelenthetett idősebb testvéreinek halála?
Mit jelenthetett, hogy ő, aki Ottó bátyja életében nem készült uralkodásra, hanem Szent Gellért tanítványaként szerzetesek között valószínűleg maga is egyházi pályára készült, váratlanul, mint Isten akaratát kell, hogy elfogadja ő lett a trónörökös.
Imre szülei örültek radikális szerzetesi lelkiségének, de István Ottó fia halála után, a legendaíró szavai szerint immár egyetlen fia felé fordul Krisztus és Szűz Mária oltalmába ajánlva őt, hogy majdan országa fölött őrködjék, s hogy a nehéz kormány terhének viselésére igazhitű férfiak oktatása által alkalmasabbá lehessen, azok tanításait vele naponként figyelmesen hallgattatá.

István, íratta valószínűleg az Intelmeket, melyen átsüt a felelős szeretet fia és nemzete iránt.
Imre. Jól vette a pályamódosítást, ma úgy mondanánk átkepézést, kibontakozott egyénisége új oldala. a vitézi örömökben kedvét lelő, királyi házból nősülő, királyi trónra hivatott fejedelmi ifjú hús-vér alakja.
Egyéniségének modernsége is ez a sajátos kettősség: életszentség és politikai képességek, régi szóval mondva ezek királyi erények, a zsolozsmázás szeretete, kemény önfegyelem, aszkézis és a férfias vadászat, sport kedvelése, hát elkelne ma is.
Az apai örökség átvételére való lelkiismeretes készülés és az Árpád-ház virágzását akadályozó szűzházasság (un. józsef házasság) szinte érthetetlen ellentmondásnak tűnnek fel, a mi számunkra.
Nem vonom vissza, hogy modern egyéniség Szent Imre, – mert ez nem azt jelenti, hogy megfelel a mai kornak, hanem azt, hogy válaszol a mai kor ínségére. S István és Gizella családjában, Szent Imre életében az Árpádház-i szentekben ezer év ínségére ad új meg új választ az életszentségre minket is meghívó Isten. 

Régebben szinte csak a karácsonyi betlehemben állították egymás mellé Mária és Szent József alakját, a templomokban jó messzire tették őket egymástól, Szent Józsefet fehér szakállal öregemberként ábrázolták, egyszerűen csak azért, mert egy fiatal férfi nem létezik, hogy kibírt volna egy ilyen nem normális kapcsolatot, közelséget Máriával. 
Ma egyre több olyan Szent Család kompozíciót lehet látni, ahol Mária és József együtt fordulnak a Gyermek felé. 
Igen fontos megérteni, hogy megnyomorítja gondolkodás-módunkat az a szemlélet, mely a szeretetet leszűkíti a szexuális aktusra, a szexuális aktust kizárólagos joggá teszi (ha aztán éppen beteg a feleség vagy babát vár, akkor társadalmi közmegegyezés huny szemet a férfi házasságtörésén, hiszen nem bírta ki)
Egy olyan korban, amikor a Magyar Narancs és a Fodor Gábor azzal etetheti a közvéleményt, hogy minden férfibarátság gyanús, Dávid és Jonathán ószövetség óta híres szép testvéri- baráti szeretete homokos aktuális felfedezni azt a kemény, önmegtartóztató tiszta szeretetet, amely Istenért, a felismert egyetlen járható útért képes a házastársi szeretet lényeges de nem kizárólagos dimenziójáról lemondani. Újra fontos lett a józsefházasság. Próbáljuk hát megérteni.

Az egész világot felrázó keresztény megújhodás korának életeszménye a XI. század elején megtermette az önmegtagadásra kész, erkölcsös, szentéletű, s mégis vitéz, uralomra-termett keresztény fejedelem alakját. 
Istvánt még ellenségei is a keresztény életeszmény és aktív kormányozó-képesség, uralkodói bölcsesség példaképének tekintették.  
Társa Gizella, aki Istentől kapott küldetésként hagyja el a zárdai hivatását, hogy a magyarok megtérítésében, a keresztény ország alapításában társa legyen Istvánnak.  
De ott van példaként Szent Henrik császár, aki szintén józsef-házasságban élt, a későbbi időkből ismerjük Szent Kinga és Szemérmes Boleszláv élettörténetét. S egyikük sem sápadt papirmasé figura.

Bátyja halála után Imre herceg elfogadta a trónörökösséget, megértette apja szándékát, nem szegült szembe, feleségül vette a számára kiválasztott leányt, de felesége beleegyezésével hű maradt korábban tett szűzi fogadalmához.
A gondos nevelésben részesült Imrének tudnia kellett, hogy amennyiben gyermektelenül hal meg öröksége az Árpádház pogány oldalára kerül, s veszedelembe kerül a fiatal magyar kereszténység. 
Emberileg szólva éppen keresztény eszményének védelmében lett volna ésszerű lemondania a szűzi életről, ahogyan egykor anyja is tette. Ez szent-makacsság csak akkor érthető, ha már korábban, amikor még bátyja élt, teljes elszánással - fogadalommal készült a szerzetesi életre, s amikor trónörökös lett, lelke mélyén megőrizte ezt az elkötelezettséget. 

Mennyire aktuális Imre a mai nemzedéknek, akik úgy érzik se Isten, sem ember nem kívánhatja tőlük az életre szóló hűséget, elkötelezettséget. S mennyire valóban Mária és József kapcsolata állhatott ott eleven erőként, az ember dolga az Istennek adott szó megtartása, az Isten dolga, hogyan váltja ezt mindenki javára.

Imre a fiatal magyar katolikus egyház jövője érdekében vállalta az uralkodást, készült a kormányzásra. S minden valószínűség szerint úgy vélte, hogy majd a pogány Vászoly kisfiait jó kereszténnyé nevelheti, s így majd méltó örökösökre bízhatja az országot. Ez a remény indokolt volt, Hiszen András és Béla a keresztény környezetben valóban kereszténnyé lettek, és Béla fiai már a keresztény fejedelmek példaképeivé váltak.
Talán az is szerepet játszhatott, hogy így ha vállalja annak fájdalmát-botrányát- lemondását és Isten miatti szépségét, hogy a világ szerint magtalan, akkor megelőzheti a törzsi öröklés sérelmének állandósulását, mely szerint a legidősebb férfitag örökli a hatalmat.
Tehát nem jelentett ez felelőtlenséget, önfejűséget, a nemzet jövőjét kockára tevő jámborságot.

Csak egy kicsit hasonlítsuk össze a mai mentalitással ezt a lelkületet.
Ma a termékenység és meddőség nem önfegyelem és egészség, hanem tabletták, spirálok, óvszerek és mesterséges megtermékenyítés.
Ma a feleség a férj beleegyezése sőt akár tudta nélkül is abortuszra mehet.
Ma a meddő nőnek „joga” hogy mindenáron saját gyermeke legyen, hogy rendelkezzen saját testével.
Ma öröklődő betegségek, sőt AIDS tudatában is alapvető emberi jog a nemi élet, s alig-alig találni olyat, aki a jövő nemzedék, a szeretett másik egészségéért, lemondana róla. 
Aki pedig egy eszményért mond le róla – sőt az élő Istenért – azt betegnek, hazugnak, titokban paráználkodónak tartják.

A korabeli leírások szerint a XI századi udvari élet sokkal kevésbé különbözött a kolostori élettől, mint ahogyan azt a későbbi századok fényes udvartartásait ismerve gondolnánk. 

Tudjuk, hogy István király egyszerű udvart tartott, mértékletesen élt, sokat imádkozott, az ünnepeket valamelyik kolostorban vagy püspöki székhelyen töltötte. Ha szórakozást keresett azt a vitéz testedzésben és a nagyvadak űzésében találta meg.
Gizella királyné szívesen volt az apácák között, templomokat díszített, egyházi ruhákat készített. Mulatozás helyezz a keresztény karitász gyakorlásában találta szórakozását. Tudjuk, hogy később is jótékonykodása miatt került szembe férje királyi utódjával.
Így Imre herceg az udvarban vagy Solt vidéki szálláshelyén éppen olyan egyszerűen élhetett, mint korábban Gellért társaságában.
Egy ismerősöm mondta Kinga szentté-avatásakor, hogy azért Boleszláv sorsa sem lehetett könnyű, de a lengyelek boldogként tisztelik és szemérmes Boleszlávként emlegetik Kinga férjét, akit éppen a felesége iránti nagy szeretet és tisztelet tett képessé, hogy kövesse a szűzházasság radikális útján. Igen szépen formálja meg Sík Sándor István király Adelhaid személyében Imre szűzi feleségének alakját, érezteti, hogy nem elszenvedője, hanem boldog részese volt Imre elkötelezett hűségének.
Lehet, hogy ha több feljegyzésünk lenne Imre feleségéről – akiről azt sem tudjuk biztosan, hogy szlavon, lengyel vagy görög származású volt, - hogy akkor őket is együtt tisztelhetnénk szentként.

Mindenesetre, a házasság közös vállalkozás, és a józsef-házassághoz, sőt ma azt mondanám, hogy minden keresztény házassághoz olyan kölcsönös megállapodás és olyan életvitel vállalása szükséges, ami az Istennek tett esküt nem a pillanatnyi ösztönkésztetéstől teszi függővé, hanem elősegíti annak beteljesítését és kibontakoztatását. 
Mostanában került sor az első házaspár boldoggá avatására, azaz egyszerre avatott boldoggá a Pápa egy szentéletű férjet és feleséget, akiknek gyermekei is ott voltak a szentté avatáson.

Fontoljuk meg ma este, hogy az életszentségre meghívás, bármely életállapotban is – közösségi vállalkozás! Nem jó az embernek egyedül, és nem is tudja megjárni az életútját egymaga. Szükségünk van egymásra, és mint emberi közösség, az Atya háza-népe, testvérek tudjuk támogatni egymást a kapott küldetésben, hogy építsük Isten Országának a ránk bízott darabkáját életünk odaszentelésével.

Mi az én életállapotomnak megfelelő életszentség?
Mi az én személyes hivatásom és küldetésem?
Férj és apa, politikus vagy tisztviselő, feleség és édesanya, dolgozó nő, egyházközségi munkatárs, pap vagy szerzetes, életpályára, hivatásra készülő fiú és leány, stb. – hogyan élhetem ezt meg azzal a tisztasággal, elrendezettséggel, hogy meglássák bennem az Úr Arcát és hogy én is felismerjem az érkező Urat? 



III.
Az élet útja az életszentség útja – a remény egyetlen útja.
Nincs másfelé életre vezető út.
A hetvenes évek közepén a kihallgatások alatt időnként igen csak azt éreztem, hogy átment rajtam – rajtunk (a közösségemen) az úthenger. Akkor lett ajándék az egyik szentírási ige, mint prófétai szó:
Ha megölsz is Benned bízom!
A Szörényiék is folytatták már az István a királyt, s a folytatás mélyen, számomra hitelesen hozza Imre életét, alakját, István és Gizella Isten elé roppanását amikor Imrét, életük és a magyarság jövőjének reményét halottan hozzák eléjük.

A húgom mondta, eléggé gyötörten, hogy újra meg újra az jár az eszébe, hogy Vilma nővérünk mit élhetett át az utolsó pillanatokban, amikor már felmérte, hogy nemcsak, hogy nem tud segíteni, hanem őt is elnyelik a hullámok. Kapásból azt válaszoltam, hogy ezzel ne foglalkozz, ez az Isten és a Vilma titka, ha érdekel még, majd a Mennyországban megkérdezheted.
	Most mégis azt mondom, érdemes belegondolni Imre haldoklásába, hiszen a vadkan – akár emberi gonoszság valószínűleg nem egy pillanat alatt végzett vele.
	Egy élet döntései a végső értékek, - az egy a szükséges,  mellett, ha napról napra kimondom az értem életét adó megváltó Istenemnek, és aszerint élek, hogy nincsen kívüled más javam! – Te vagy a sorsom, akarom akaratodat… Akkor a krízis órájában ki tudom mondani: Ha megölsz is Benned bízom!
	Ez a bizalom a remény forrása. A remény a hitnek, bizalomnak a karja, mely megragadja a jót, az egyetlen örök személyes Jót, az Urat, aki után vágyakozik, aki után törekszik, akivel – megint csak Sík Sándor szavait idézve fogócska-játék, fiúcska-játék ez az egész élet.

István király és feleségének szenvedését Jóbéhoz hasonlíthatjuk, akitől engedte Isten, hogy a Sátán mindent és mindenkit elvegyen, s tervei romba dőljenek. Megint egy másik vigasztaló prófétai szó jut eszembe, mely nekem sokat segített: Átkozott, aki emberben bízik…
	Keménynek hangzik – s hát kemény is de hát ez a mindennapi tapasztalat. Építeni életet, országot, jövőt csak a sziklaalapra lehet, aki a Krisztus, s csak ha a Kősziklából kapott fehér kövecskét megkapjuk az Úrtól válunk a Mennyei Jeruzsálem élő építőköveivé.

Szimbólumértéke van ma a mobiltelefonok elterjedésének. Az ember kapcsolatban tud csak létezni, elveszítette az áramszedőt, a felfelé való élet és erőt, fényt és meleget adó kapcsolatot és hogy ki ne zuhanjon a semmibe a mobil-telefon imitált kapcsolatrendszerén át próbál horizontálisan össze-kapaszkodni éppen olyan árva társaival.

A mi hazánk a Mennyben van – s onnan várjuk dicsőséges eljövetelét, a mi reményünk az Úr, az Ő irántunk való megváltó szeretetének szabadító tapasztalata, a múltunk, és ez nyitja meg a jubileumok kiengesztelődést hirdető kapuin át a jövő ajtaját.
Nem politikusokba, királyokba, politikai rendszerekbe reménykedünk, ezeknek ideig óráig, amíg méltatlanná nem válnak rá bizalmat szavazunk, a mi reményünk, hogy Isten dicsősége az ember üdve, és Isten maga adta tudtunkra, hogy az ő szándéka nem a pusztulás, hanem az élet… Az örök élet, s az az örök élet, hogy megismerjenek Téged, igaz Istent és akit küldtél a fiadat, Jézust Krisztust.

Imre élete, halála erre a végső és radikális reményre szólít fel, ami a ma világhelyzetében igen fontos felhívás.
	Isten megengedi, hogy jó reálpolitikát űző szentéletű királyok, még inkább, hogy kevésbé szentéletű és sokszor megkérdőjelez-hetően igazságos demokráciák és gazdasági hatalmi tervek összeomoljanak – egy haláleset, egy terrortámadás, egy baktériumot tartalmazó postai küldemény miatt 
	Isten megengedi, hogy fiatal életek látszólag értelmetlen balesetben adják vissza neki az életüket, s ha tiszta a szívünk, felismerhetjük azt is, hogyan adja meg mindehhez nekünk a reményünk okát:
Belehelyez bennünket Édesanyja, Mária oltalmába, azt mondja minden keresztet jelentő emberi szituációban az egyes embernek, a családnak a nemzetnek: Íme a Te Anyád, s Máriának: Nézd, íme a te fiad, gyermekeid!

Imre áldozata beteljesedett, inkább épített Isten hűségére és maradt hűséges Istennek adott szavára, mondott le arról a nagy és szent ajándékról, amit a testi szerelem, a gyermekáldás és ezen keresztül a test-és vér gyümölcséről, mint a jövő zálogáról. Még a vadkan is, sőt a sátán is kiszolgálja Isten terveit.   Ez az emberileg reménytelen helyzet késztette Szent Istvánt hogy a végső bizalom dobbantásával országot, népet, jövőt – mely kiszakadt az emberi bizakodások, reménykedések, tervezgetések horizontjából – a Boldogasszonyra bízza.

István király népének, Mária országának, reménye hogy a világot a Szentatya éppen Magyarok Nagyasszonya ünnepén ajánlotta fel a Szűzanyának, ezzel mintegy kiteljesítve, hitelesítve, az egész világ számára a remény útjává téve azt, amit Szent Imre halálakor Szent István hite, bizalma elkezdett.
De ez feladat is, a pápa, az új evangelizáció Csillagának nevezi, a mi Királynőnket, Nagyasszonyunkat, aki egyben fényes hajnalunk és biztos vezetőnk is a harmadik évezredben. 
Mert nem ért végett, még szinte el sem kezdődött az újra evangelizálás az Irgalom hatalmával és a Szentlélek erejével.
Evangelizálni kell az élet és remény örömhíreivel családunkat, a ránk bízottakat, egymást. 
	Napról napra engednünk kell, hogy az Úr evangelizáljon bennünket testvéreinken keresztül, megvigasztaljon Szentlelkével, hogy táplálékká váljon számunkra az Ige, életünk erőforrásává az Eukarisztia.
	Engednünk kell, hogy akár nagy szenvedéseken át is, tisztaszívűvé tegyen bennünket az Úr, s így a szép szeretet szentelje meg környezetünket, s boldogan ismerhessük, szemlélhessük az Úr arcát a kicsinyekben, betegekben, peremre-szorultakban.
	Az Úrban való öröm a mi erősségünk, örvendezhetünk, hogy az Úr amen-t és igent mondott nagy emberi közösségünkre, nemzetünkre, örvendezhetünk, hogy a nekünk adatott szentek, Istvánok és Imrék, Gizellák, Margitok és Erzsébetek, tanítanak arra, hogy az evangelizáció lényege az Istennek átadott, odaszentelt élet, - az életszentség.
S ez az öröm indít aztán el, hogy az Úr küldötteként induljunk el továbbadni a jóhírt, s felragyogtatni az örök élet biztos reményét az élet útját, a halál árnyékában ülőknek.
Talán a világ mostani krízishelyzete feltöri a kőszíveket, és fogékonnyá válnak az örömhírre, van Isten, van az életnek értelme, van az életáldozatnak értelme, lehet szépen szeretni, közös vállalkozás az életszentség, a szentek közössége vesz körül, és az élet Ura, Krisztus a Király érkezik, mint a történelem ura. Maranatha.


*
***
 *

Karitász lelkiség                  
Karitász munkatársaknak, Esztergom

Ubi caritás et amor Deus ibi est - énekeljük a nagycsütörtöki lábmosási szertartás alatt, amikor Jézus szeretetének végső jelét adja, - a köztünk-maradás szentségeiben - az Eucharistiában és a szolgáló szeretet szentségi jellegében - a lábmosás szakramentalitásában.
A zarándokúton az egyik ünnepi szentmisén énekeltük Ubi caritas et vera Deus ibi est, és hát tetszett, a változtatás, s csak mikor készültem erre a lelkinapra jöttem rá, hogy talán jobb nem megváltoztatni az ősi himnusz szövegét, amikor bajunk van a caritász és az amor összefüggésével, Istennek, aki Szeretet, - és Szerelem,  hanem újra értelmezni, - s talán nekünk különösen is, fontos, hogy ellenálljunk a kísértésnek, és a karitászt és az igazságot összekapcsoljuk - pedig lenne rá okunk.
Jézus tudta mi lakik az emberben - mégis megmosta a lábát 
 - a kételkedőnek, - az ingadozónak, - az árulónak -  és nem mondta, hogy nem vagy méltó rá ez az igazság....
S úgy-e most felszisszenünk a lelkünkben, - és hát nem is ezt tanultuk..... akkor elpazaroljuk a keveseknek jutó anyagi segitséget 

A szeretet, a valódi szeretet - okos,  tisztánlátó, mérlegelő, - de meg van benne a Szeretetnek az a tüze, amit a Szerelem hordoz - az Amor - 
Árpádházi szt Erzsébet -  miért lett a Karitász védőszentje? - 
Minden bizonnyal sokszor hallottuk már, a kenyérosztó kislány rózsacsodáját, - hallottuk, hogy nem csak alamizsnát osztott, hanem munkát is adott a rászorulóknak,  hallottuk, hogy leprozáriumot - kórházat mondanánk ma - alapított, -
- és azt mondjuk, jó, legyen ő a karitász védőszentje, - de azért úgy magunk között szólva, a túlzásait nem kell követni, - tisztelendő ám nem követendő....
 Érdemes játszani a szavakkal - minek lett védőszentje Szent Erzsébet - a Karitásznak - mi a karitász - szeretet - tehát a szeretet védőszentje lett, - miért - mert Amor volt benne - Isten és
ember-szerelem, - olyan szerelmes önátadó boldog szeretettel szerette férjét, hogy ebben a szeretet-élményben megtapasztalta Isten szerelmét az ember iránt, - 
			hogy túlcsordult a szeretete
			hogy a szeretet tüzének a fényénél ismerte fel a rászorulóban a Krisztust,
			hogy hálából és örömből fakadt az adakozása és 
			        hálává és örömmé vált az adakozása - a saját szívében és a megajándékozottak szívében - 

Megfontolásra:
- boldog vagyok-e,  mert ismerem Isten Arcát - Jézus Krisztust  -
-  hálás vagyok-e, - hogy felismerhetem Arcát - a cigányban, a hajléktalanban, a betegben, az idősben, az árvában, - 
-  fel tud-e fakadni bennem a szeretet, - a részvét, a szánalom, az irgalom, a testvéri szeretet, a szív anyaisága - az a szeretet, melyről Jézus azt mondta: Amint engem szeret az Atya, amint én szeretlek, - szeress -    és ebben életátadás, áldozat van 
-  ajándékozó, - megosztó, - lemondó - ember vagyok –e?

Egy olyan társadalomban, melynek értékmérője  a siker, a pénz, a hatalom, az élvezet nem az a kérdés, milyen szervezettséggel enyhítjük a bajokat, - hanem, hogy milyen lelkülettel.

Nem az a kérdés,  be tudja-e stoppolni az Egyház a szociális háló lyukait! 
Szegények mindig lesznek veletek, - hangzik felénk Jézus fájó bölcs tudása -
 A diakoniát, a szolgálatot, nem lehet elválasztani - a koinoniától és a közösségtől, - és a kerygmától az igehirdetéstől, - 
De közösséget a szeretet teremt, - a cselekvő, odahajló, vigasztaló, gyógyitó szeretet, -mely tanúságot tesz arról, hogy test- vérek vagyunk, -
					egy az Atyánk -
A Karitász - a Szeretet - JEL .- Isten Szeretetének a jele, mely ránk bizatott, hogy elsők legyünk az ember szegénységének, - Istenre szorultságának felismerésében, 
és a  Cselekvő Szeretet jelével lehordjuk a halmokat, hegyeket, - hogy a Názáreti Zsinagógában elhangzó Izaiási jövendölés, melyet Jézus magára alkalmaz, igaz legyen az
Egyházra a továbbélő Krisztus-ra: - az Úr Lelke kent fel..... hogy a szegényeknek hirdessem az Örömhirt. -
A Karitásznak - tanuságot kell tennie arról, hogy az Egyház  küldetése a szegényekhez szól, és ez nem valami forradalmi tan, nem  a felszabaditás teológiája, -hanem  Isten szeretetének igazsága - Isten igazsága -szeretet - irgalom és részvét irántunk, akik
mindannyian szegények, rászorulók vagyunk, - csak nem szembesülünk vele annyira,mint a
hajléktalanok, az éhezők, a fázók, azok, akiknek a lakásából kikapcsolták a villanyt.

Jean Vanie - a Bárka alapitója tanitott mindannyiunkat arra, hogy az értelmi fogyatékosok kicsinysége, - szegénysége - milyen tükör, amiben megváltó erővel felragyoghat a mi fogyatékosságunk igazsága, 
Kalkuttai Teréz anya,   - a Szeretet misszionáriusa, Isten Szeretetének nagy Jele -életével lett
Örömhir a Krisztust nem ismerő világ előtt, a haldoklók között - átélte azt a valóságot, hogy a halál és szenvedés keresztségébe minden ember belemerül, akár ismeri értelmileg az önmagát 
Kinyilatkoztató Istent akár nem,  -és tanit átölelni Isten Szeretetével az Isten-arcú embert -
Kis szt Teréz, akit nem rég avatott egyházdoktorrá a Szentatya - a Szeretet doktorátusát tette le, - arra tanit bennünket,  
"Anyámnak az  Egyháznak  szivében szeretet leszek -  és ez a Karitász - lelkisége, küldetése,
szolgálata - az Egyház anyaiságát sugározni, kiárasztani, -
	       ezzel az anyai szeretettel - nyitni rá a szemünket és a szivünket  az inségre.

Ha őszinték akarunk lenni, akkor ez azért nem egyszerű -
- gátol a félelem, a tehetetlenség, - leterhel a sok szenvedés látása, - és főként az, hogy ítélet is van bennünk, 	
 Ha csak kinyitom a szememet, ha csak kinyitom a szívemet - ha csak elindulok kinyújtani a kezemet, -  belefáradok, - visszahózódok, - abbahagyom. 
S itt jön, a felelet, - ahogyan Mária a Szentlélek által lett Jézus anyjává, - 
		    - ahogyan azért igaz, az Ubi caritas et amor ...Deus ibi est - mert Isten Szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adatott Szentlélek által -
Jön a Szentlélek ideje - Isten Szeretetének idejét, nyitja meg előttünk és számunkra az Egyház oldó és kötő hatalma, -
Ez a Karitász-nak, mint mozgalomnak - mint az Isten Szívéből fakadó áradó mozgásba lendülő megváltó - örömet - életet adó Szeretetnek az ideje.

Akkor tudok nyitott szemmel járni, - és kinyújtani a kezemet testvéreim felé, akiknek látványosabb a rászorulása, -ha megnyitom szívemet a Szentlélek kiáradása előtt....
- és akkor megszületik bennem Jézus, - akit szeret az Atya, -
- akkor az Ő szemével látom - mint Erzsébet - a leprásban, - a Krisztust
- akkor közösséget tudok vállalni, teremteni, formálni a szegényekkel, -  el tudom fogadni a magam szegénységeit, - és elő tudom segíteni a megváltott szegénység, a megszentelt szegénység, a tisztes szegénység életformáit, - és a saját kereszténységem jele is lesz, hogy még ha tehetem is, kerülni fogom a feleslegeset, - 

Isten ott van, ahol kiárad a Szeretet - és ott képes a valódi szeretet kiáradni, ahol jelen van a Szentlélek, a Szent Szeretet -
A Szentlélek által - vallom Úrnak, Királynak, Krisztust
		    - Édesapának, Jézus Krisztus Atyját
		    - ismerem fel otthonomnak, atyai háznak az anyai Egyházat, 
		    - kapom meg felkenésemet a szeretet-szolgálat sajátos formáira, -
                           - tudom hazahívni  az ínséget szenvedőket az atyai házba
		    - ismerem fel, hogy királyi családhoz tartozom - mint az Árpádházi Erzsébet
(királyi gyermek vagyok én) - azaz kincses ember vagyok, - gazdag vagyok - nem válok nincstelenné, ha megosztom, amim van - hitemet, békességemet, életem javait, - 
		    - tudom az Örömhír tetteit, szavait élni, hogy a rászorulók, hajléktalanok  számára  is otthonná váljon a keresztény közösség. - 

Ennek a századnak nagy ajándéka az Egyház szociális tanításának kibontakozása.. XIII Leó pápától napjainkig kibontakozó tanítás, - s ebben az újszerű, hogy a szociális szeretet és a szociális igazságosság uj fogalmait véste belénk, arra ébresztette rá az Egyház a világot, hogy nem csak az egyes ember, hanem az emberi közösség, társadalom, mint olyan felelős az ember és ember, az ember és az emberi közösség  az ember és az Isten, sőt az emberiség és az Isten kapcsolatáért.
Az individuális korok számára elegendő lehetett, hogy Isten és én, - és a szegény, a rászoruló és én, aki alamizsnát adok, - ma berobbant igényként és tapasztalatként, hogy  az ember, az emberi közösség tagja, része, és az emberi közösség szétesése, a társadalmi bűn, igazságtalanság és következménye a nyomor, a tudatlanság, a bün, - és ma ennek tanúi vagyunk.
  Az emberi közösség maga - a Szentháromságos Szeretet-közösség képmásiságát hordozza, azt kell megvalósítania, tükröznie, - és az ember a Szeretet által válik emberré,
Krisztus-Arcuvá - - akkor ha elindul szeretni, - és ha szeretik, - és ha közösségben van testvéreivel, ha nem betegiti meg testét-lelkét az elidegenedés, a nyomor, a magány, -  a gyűlölet, - vagy a gazdagság, - ezért a Pápa nagyon hangsúlyozza, hogy a szegények evangelizálása, -a társadalom újraevangelizálása, - a megtérés az élet útja, - és a Szentlélek lehívása, befogadása, a gyógyulás útja.

Az emberi közösség számára akarok az Egyház szívében a „szárnyas kéz” lenni. 
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A Szentháromságos Egy Isten – néven szólít egyeseket és közösséggé formálja őket, hogy jelei legyenek az Ő személyességének, közelségének, tegezhetőségének,   az ember iránti szeretetének,
			            - kiválaszt közösségeket, hogy  az Ő háza-népe legyenek,  hogy kinyilvánulhasson, életének  és szentségének   rendszere hogy láthatóvá legyen az Isten-képmása emberben, hogyan szereti az Atya a Fiút a Szentlélekben – és hogyan árad ki teremtő, megváltó- megszentelő Örömként ez az élet.

Hordozhatja, hordozhatná ezt a titkot a vérszerinti közösség, család, törzs, és nemzet. Nagy kegyelem, amikor ez történik, mégis ránk is igaz: boldog vagy, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ezt ki Neked, hanem a Mennyei Atya – a személyes meghívás által, ahogyan belehív, hívott abba a szeretésbe, küldetésbe, ahogyan Ő szereti a világot, az embert – ahogyan Ő küldi, adja legkedvesebbjét- Fiát az ember, a világ életéért.

A Fiú, Isten Fia, megszentelte a családi életet, és több rokonát is belehívta abba a küldetésbe, amiért a világba jött, de mégis   személyesen  meghívott 12-t és hetvenkettőt, hogy vele alkossanak új családot, Mester-tanítványi életközösséget. 
Voltak, akiket egészen kiszólított megszokott körülményei közül, s voltak, akiket visszairányított, hogy saját eddigi környezetében tegyenek tanúságot arról, hogy nagy dolgokat tett velük a Hatalmas. 
Átgondolhatnánk az apostoli, tanítványi közösségben lévõ dinamikát, feszültséget, gyarlóságokat sõt bûnöket is, hiszen többszörösen hangzik Jézus figyelmeztetése. Köztetek ne így legyen!   
Most mégis ahhoz fordulunk tanácsért, aki átélte a ’szent individualizmusból’ az Egyház – ecclesiola közösségéhez való megtérést, aki remetébõl  sok Istent-keresõ atyja lett, s aki a közösséget az Úr megismerésének, szolgálatának, Európa evangelizációjának iskolájává tette.
Szent Benedek – Európa védõszentje – Európa evangelizálója: Szt Bonifác, a Németalföldé, Sznet Adalbert a cseheké, Szent Gellért a magyaroké, a bencés Szt. Gergely pápa  a bencés Szent Benedeket – nem a nursiait – küldi Anglia térítésére egy csoport szerzetessel – 

Hasonló helyzetben vagyunk, mert az ember nem, csak a techinkai civilizáció változott: 
- a szétzüllõ, erkölcstelen Birodalom idején –Benedek az Istenhez menekülõ -Isten-keresõ és másokat Istenhez vezetõ	
	a népvándorlás kereteket szétdúló idején Benedek a közösségteremtõ – 

a kiúttalanság, perspektíva nélküliség idején – az Élet útjának megmutatója
az ököl – jog idején – Krisztusnak a királynak önkéntes szolgálaja
	a rabszolgaság, népek leigázása idején – Isten háza népének  megszervezõje, hogy ott senki ne szomorkodjék, - 
	a demagóg szólamok – Római Fórum, stb idején – a csend-hallgatás begyakoroltatója
a viszály, széthúzás idején – az aki a PAXot, a békességszerzést, kiengesztelõdést életformává teszi
	az öntörvényûség, hedonizmus idején – az állandó   Istenhez és közösséghez való megtérést, s a bûnbánatot    életformává teszi
	aki a bálványimádás, misztérium vallások idején a Szentlélek karizmáival  száll szembe a bálványistenek, a gonoszlélek, az emberszív és Totilla hadaival. (lélek-ismeret, halottfeltámasztás, áldással a mérgezett ital ártalmatlanítása, prófétálás, Isten fénysugarában a tér és idõ egységben látása, lelkivezetés, közösség-vezetés)
   
Sorolhatnánk még a párhuzamokat a birodalmak bukásai között, és felismerhetjük, mennyire benne élünk, mennyire hat ránk a környezet, a korszellem. 
S amikor keressük, hogy az egyéni meghívás és a közös evangelizációs küldetés hogyan illeszkedik, milyen fájdalmas és egészséges feszültségeket teremt, akkor nagy segítség felismerni, hogy hát nem csak mi vagyunk ilyen rémesek, hanem általános emberi jelenség.   Iskolába mehetünk – tanítványai lehetünk annak, aki Regulájával rabszolgákat és királyokat segített Isten háza-népévé válni. (Szent Lászlónak õrzik Monte Cassinon egy levelét, melyben kéri az apátot, hogy imádkoztasson érte, mert nehéz a király-mesterséget bûn nélkül gyakorolni).

S hát persze azért is választottam Szent Benedeket vezetõül ehhez a témához, hogy ne azon botránkozzon mindenki, hogy egy szent szerzetesnek, egy szent szerzetben hogyan lehetnek ilyen tapasztalatai, nehézségei.

Hát akkor, honnan a feszültség, honnan a súrlódások a közösségeinkben?

	a bûn

a fõbûnök
az Isten-keresés és tapasztalat különbözõ fázisai
kulturális – családi háttér, képzettség, illem,
az elkötelezettség eltérõ formái
az elkötelezettség eltérõ intenzitása
az egyéni és a közösségi hivatás-küldetés illeszkedése
	a közös küldetés érdekében az egyéni érdekek alárendelése
Kinek – Minek?- Mikor?- Hogyan?

Kinek: - kompetencia kérdése, ki miben illetékes, ki és milyen alapon  tekintély, (intézményesülés: eleinte azért, mert megtapasztaltam rajta keresztül a Szentlélek vezetését, kialakul a vezetés karizmájából- a vezetés szolgálata, a késõbb érkezõk már ezzel találják szembe magukat, s keményen felmerülhet a kérdés, milyen alapon vagy te a vezetõ? igényled a jogot, hogy beleszólj az én elkötelezettségem hogyan-jába? Miért fogadjalak el Téged?  Meddig fogadjalak el Téged?  Tisztázni kell, mert a tisztázatlan helyzetek zavar forrásai! 
	 		És Te kinek engedelmeskedsz? 

Karizmatikus vezetõ – egy elkötelezett közösségben lehet formális – és informális.
	Formális, amennyiben az egyházias közösség vezetõi felismerik a vezetõi karizmát, adottságokat, felismerik, hogy a közösségben az illetõ után igazodnak sokan, és valóban a közösség karizmája él az illetõben – és megbízzák, kinevezik.
	Informális – ha nagyhatású, karizmatikus vezetõ egyéniség nem kap megbízást, de olyan mély a hivatás-küldetés-közösség iránti elkötelezettsége, hogy a megbízott, kinevezett avagy választott vezetõ mellé és mögé áll a közös szolgálat érdekében. (Ez az alázat útja és ezért igen sok gyümölcsöt hozhat, ha az illetõ  kontra-vezetést alakít ki, akkor szétrombolja a közösséget, az egységet.

Fontos feladat az apostollá-képzés, egyéni felelõsségre,  vezetõi küldetésre való képzés, adottságok észrevétele, bátorítása, felelõsség megosztása, hatalom-féltés és veszteség-élmény elhatalmasodása nélkül életteret engedni, az életkorral járó új feladatokat elfogadni, másokat kézbõl – nem kiengedni – hanem tudatosan átadni.
	Minél többszínû egy közösség, minél többféle életállapot, életforma, munkakör van benne jelen, annál inkább tisztázni kell a szerepeket, feladatokat, illetékességeket, az ügyek elrendezésének módját, stb.
(eljárási módok a közösségben – csak a szeretet legyen meg, az majd elrendez mindent – de a tapasztalat mégis az, hogy ha el van rendezve az ügyintézés, akkor a rend őrzi a békességet.

Szent Benedek ezt úgy mondja: Mindent a maga idejében kell adni, ami adnivaló és kérni, ami kérnivaló.
				          A tanácskozásokon a nagy ügyekben a legfiatalabbakat kérdezzék meg legelőször.
				          De beszél az öregekről, gyermekekről, betegekről, vendégekről, az étel mértékéről, és a kiengesztelődés közösségi formáiról, sőt a fegyelem fájdalmas eszközeiről – az esetleg szükségessé váló kiközösítésről.
				         A nyílt problémafelvetésről, de a morgás, zúgolódás tilalmáról is. Úgy érdemes egyszer átelmélkedni ilyen szempontból a Regulát.

Minek kell engedelmeskedni?
	az Isten Törvényének, az Egyház parancsának, és annak a karizmának, ami az Egyház oldó-kötő hatalma által küldetéssé, feladattá, törvénnyé vált egy-egy közösségben. S ez nem más, mint a Szentléleknek a jelenléte, indításai – itt és most, bizonyos paraméterek szerint, -
	Ki kell, hogy alakuljon minden közösségnek az a sajátos színe, légköre, stílusa, amit talán nem is lehet megfogalmazni belülről, de amit egy kívülről jövő megérez, sőt  amit egy külső fel tud ismerni: Nem-de Te is közéjük tartozol – Ez az a bizonyos, hogy ugyanazt akarjuk és ugyanazt nem akarjuk, szinte spontán módon.
	Nagy kegyelem amikor egy lelkiségi mozgalom megalkotja, elfogadja, felismeri a saját benső, elrendező törvényeit, melyek a karizma életét szolgálják,  de nem könnyű az alapító nemzedék utáni csoportnak ezt elfogadni, ebbe beleállni, ennek engedelmeskedni.


Nagyon fontos, hogy a statutumok, szabályok, eljárásmódok, minden, hogy minek nevezzük – ne magától-értetődő  elvárás-rendszerként, hanem az Élet vízének medreként, az Úr szolgálatának, az Élet Törvényének lehetőségeként álljanak az újak előtt, így ismerjék és szeressék meg. Az alapító nemzedék számára komoly kihívás, hogyan érti meg ezt a helyzetet, hiszen nekik ez még spontán a szívükből fakadt. (Ugyanakkor persze fontos, hogy ne legyen túl sok szabály, de mégis legyen elégséges az eligazodáshoz.)
Krízisek, nehézségek idején nagy kísértés a paragrafus gyártás. Ha azonban nincs elegendő elrendező elv, akkor állandó az idősebbek kínlódása: bezzeg a mi időnkben!
Nekünk ezt nem kellett mondani? Miért nem értik, hogy?  Miért nem adott információt? stb

Mikor? 
Az engedelmesek legyetek egymásnak Krisztusért! – Páli tanítása ma, az individualizmus és önkiteljesítés korában igen aktuális, a közösség az az út, ahol mint utitársak begyakorolhatjuk ezt az életelvet,  ami a Filippi levél szerint Krisztus érzülete volt: Aki Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, melyhez  ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, felvette a rabszolga alakját – és engedelmes lett mindhalálig, - sőt ezt az engedelmességet a Zsidó levél szerint még ő is hangos sóhajtozások és gyötrődések között tanulta meg.
  Egy közösség csak akkor áll fenn tartósan, - ha egymást a radikális életszentségre hívják, és készek egymás ilyen hívásának engedelmeskedni. Ebben benne van az is, hogy a bűnnel való radikális szakításra, bűnre vezető alkalom elkerülésére is intik, kérik, figyelmeztetik egymást a közösség tagjai és elfogadják ezeket a figyelmeztetéseket. (Mi közös hozzá!!! Vagy: nem gondolod, hogy most el kellene menned gyónni?)
	ha készek egymásnak előzékenyen engedelmeskedni, a másik ötletét, meglátását, karizmáját, indítását a saját elébe helyezni!!!!!
	ha hajlandók találékonyan észrevenni az alkalmakat, amikor a korszelemmel a saját önakaratuk területén szembeszállhatnak!!!!


Az elkötelezettség mértéke szerint –( postulánsok és elöljárók, papok és családosok, életállapotukat keresők stb) a közös karizmának, aminek meg vannak a megnevezett, kijelölt őrei, - statutum, felelősök.
Az evangelizáció vállalt feladatának – az elkötelezettség foka szerint és a saját adottságok, képességek, lehetőségek alázatos ismerete és elfogadása szerint. (Alázat – igazság)

 Hogyan?
Ahogyan Isten Fia vállalta értem, értünk az emberséget, úgy vállalni a közösséget testvéreimmel – nem csak a Jézussal, hanem azzal a Péterrel is, aki éppen úgy áruló volt, mint Júdás, csak éppen megtért.

Mindannyiunkat néven szólított az Úr – testvérré szentelt bennünket ez a néven szólítás – ezért tisztelet illeti meg a testvéremet, „aki testvérét látta, az Urat látta”
a Szentlélek szólhat rajta keresztül – akkor is, ha nem úgy kezdi: azt mondja az Úr…. ezért figyelem és odahallgatás illeti meg….
az emberi adottságok, különbözőségek, temperamentumbeli eltérések, életkori sajátosságok
a Szentlélek gazdagsága – de egyben a botlás köve is, ha nem vigyázunk –

	introvertált – csend-igényes, a bensőben lévő kútjából fakad fel az Élő Víz,
	ha a benső szentélyében találkozik az Úrral, akkor tud kifelé indulni
	csak ha a szívébe íródik a Törvény, képes engedelmeskedni, meglehetősen autonóm
	extravertált: közösség-igényes, közös-ima igényes, a Te-ben találkozik az Úrral

a közösségben a Szentlélekkel, életre kel a találkozásokban
intuitiv – a szív és lélek logikája ragyog fel a számára, nem a fontolgató, következtető logika, sokat jelentenek számára a szimbólumok, képek, a ki-nem-mondott szavakat is megérti, ha nem ellenőrzi az intuícióit, ha összetéveszti a Szentlélek vezetésével, az ismeret ajándékával, paranoiás lehet, vonatkoztatásos téveszméi alakulhatnak ki, az emberi alap-sebzettsége szerint értelmezheti a mások magatartását. Könnyen hazugnak mondják, amikor a lényeget akarja kifejezni, s túllép a részlet-igazságokon, ezzel mélyen megsebzik (nem látja az erdőtől a fát)
érzékelő: az itt és most, a konkrét tapasztalat a fontos, akkor van Istene, Szentlelke, ha érzi, (nem látja a fától az erdőt), ajándéka a konpassió, a szükségletek, bajok felismerése, nehézsége, hogy akadékoskodó lehet,  idegesítik az intuitív adottságú emberek.
gondolkodó – az értelemi, szellemi megismerés, logika ad biztonságot, táplálja a szívét, vezeti el az Isten-ismeretért való hálára, az emberek megértésére. Idegesíti az intuitív ember „logikátlansága”, az érzékelő típus földhöz ragadtsága.
érző: a szívével lát jól – de ehhez igen fontos a tisztaszívűség, mert az ő ajándékuk, hogy felismerjék Istent mindenben, mindenkiben, mindenkor. Az ember fontosabb neki, mint az ügy. A pillanatnyi feladat, mint a megvalósítandó terv, betartandó határidők stb.

De aztán ott vannak a neveltetésünkból adódó különbségek, étkezési és magatartási szokások. Modorosság és nyegleség stb.
Ajándékká válhatnak, ha a szelídség, türelem, békesség gyümölcseit segítenek bennünk megérlelni, ezek ugyebár a Szentlélek ajándékai, - s nem ingyen érnek meg bennünk, hanem a tudatosan vállalt, begyakorolt önlegyőzéseken keresztül. A közös küldetés lendületében a különbözőségek kiegészítő jellege ajándékká lehet, de ugyanakkor ha nem dolgozunk velük tudatosan előbb-utóbb centripetális erőket szabadítanak fel. 
Az életkori sajátosságokból talán csak azt emelném most ki, hogy habituálissá válhat a kamaszos lázadás, ami funkcionális segítség, hogy leváljak a családi függésekről és függesztésekről és felnőttként felelős döntéseket hozzak, de rögzülhet életállapottá, és az olyan ember alkalmatlan a közösségre, mert miután otthon érzi magát, lázadni fog a tekintély ellen, mint otthon. Csak szabad ember képes elkötelezni magát!!!

A főbűnök közül pedig egyet –kettőt emelek ki: az identitás-gyengeségből fakadó irigységet – a másik adottságaira, képességeire – karizmáira, Isten-élményére. A kisközösségi megosztások szükségszerű hordaléka, hogy ez megmoccan a szívünkben, igen fontos, hogy mit kezdek ezzel, merem-e tudatosítani. Ha nem, birtokba vesz és rombolni fogja a közösséget (együtt jár a kisebbségi érzéssel, haraggal, a másik hibájára való vadászással)
Gyógyszere: - amit egy kap – az egész közösség kapja, - hálaadással fogadni a másik ajándékát, de egy időben hálát adni önnön magamért. A hálaadással elismerem, hogy végtelen érték, Isten szemefénye vagyok, - s egyébként ha Istenhez mérem magamat, akkor én is, meg az is, akire éppen irigykedek, csak porszem és semmiség, tehát egyformán semmik vagyunk.

Kapzsiság – zsugoriság – talán nem csak az anyagiakra, (bár azt is el kell rendezni, méltányosan és arányosan, mert különben megkeseredések, proletár-düh jöhet elő)
	hanem az időmre, egy közösség akkor él, ha a tagjainak van ideje egymásra, s a közös küldetésre, ha nem pár mártír szánja oda idejét és energiáját arra, hogy a hátán cipelje a közösség ügyeit, (már megint én vagyok az a jó marha?) hanem – ahogyan a Regula mondja: szárnyaló szívvel futnak közösen az Úton, a közös Cél felé. igen fontos ezért a feladatok arányos és méltányos elosztása, akinek többre van lehetősége, vállaljon többet, akinek kevesebbre, az alázatosan vállalja a kevesebbet, - de az önféltés csigaházából a küldetés távlataira kell lendülnünk.
	

Szent Benedek azt mondja az apátnak: Tudja meg, hogy beteg lelkek gondozását vállalta magára és nem zsarnoki uralmat egészségesek fölött. nehéz feladatot vállalt magára, a lelkek irányítását, sokféle ember sokféle szokásainak szolgálatát. Az egyiket gyengédséggel, a másikat dorgálással, a harmadikat rábeszéléssel vezesse. Mindenkihez sajátos jelleme szerint alkalmazkodjék, hogy ne csak a rábízott nyájnak kárát ne lássa a Gazda, hanem örvendhessen gyarapodásának. Úgy vezesse a közösséget, hogy az erőseknek legyen még miután vágyakozni, s a gyengék ne lankadjanak el.




*
***
*
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2003. Pünkösd
Latin nyelvű fogadalmi ima – én még latinul tettem az első fogadalmakat. S a latin szöveg fordítása egyben átelmélkedése is volt a szavaknak, melyek hordozták az előttünk járók életét, a mi életünket és így szentelménnyé lettek. (ennek is sajátos sújt ad, hogy a Róma által elfogadott szabályzatunkban- az Élet a Lélekben – tartalmazza) Tehát az oldás-kötés hatalma által elfogadott szavak.
A szavak olyanok, mint a bányák csillesorának üres kocsijai. A funkciójához tartozik, akkor értelmes, ha tele van! – De elveszítheti az értelmét, szeméttel is meg lehet tölteni értékes érc vagy életadó hő és fényforrást hordozó szén helyett. S ócskavassá is válhat.
A mai ember  - az információt fogyasztó társadalom hatására – újabb meg újabb szavak, imaformák után is vágyik, s ez is jogos és jó – a maga helyén. De az Egyház a liturgiában és az ecclesiola pedig a saját közösségi imákban az ismétlés erejével vési mélyen belénk az alapvető ismeretet Istenről – a Megváltó, Megszentelő Szeretetről és a küldetésről, s arra hív, hogy újraértelmezzük, újra felfedezzük a magunk számára újra megtöltsük a szavak csillesorát, hogy életünk közösségünk értékeit hordozza.
Az ismétlés miatt azonban az életünket hordozó szavak  – ennek ez a veszélye – kiüresedhetnek, szó mágiává válhat, ha újra meg újra nem rágcsáljuk, meditáljuk, ízlelgetjük a szavakat. Az újraértelmezett szavak megelevenednek – kapcsolatba kerülnek velem, az én élethelyzetemmel. Ezért elmélkedjük át most közösen az életünket konszekráló ima jól ismert szavait – s engedjük, hogy a szívünkben tovább csengjen, és felélessze bennünk a fogadalmak által kapott kegyelmeket, szeretetet.

Isteni Megváltóm, -   az öntökélesítést és önmegváltást hirdető világban hozzád fordulok, aki életedet adtad személyesen értem, hogy istengyermeki életem legyen – 
Uram, Jézus! – senki sem mondhatja, Jézus az Úr, hacsak nem a Szentlélek által – amikor Uramnak szólítalak, Jézus – a Szentlélek formálja, alakítja életemet, juttatja érvényre bennem a Te életedet. 
Uram, Jézus, hívásodat követve – meghallottam hívásodat – embereken-, eseményeken-, a liturgián-, a Szentíráson keresztül és a szívem tudta, hogy Te hívogatsz – amikor először igent mondtam Neked, az csak a zarándokút első lépése volt: Nem futó-szalagra léptem, hanem állandóan a pásztorsípod hangjára hallgatózva, válaszolgatva maradok meg a követésedben.
Megjelentem oltárod előtt – jelen vagyok az áldozat- bemutatás - a szövetség-kötés a Kereszt oltára, az Utolsó Vacsora oltára előtt
			       - jelen vagyok – testemmel, lelkemmel, gondolataimmal, értelmi és vágyó képességemmel – egész emberségemmel, múltammal, jelenemmel –hitemmel, reményemmel, bizalmammal.
Neked, Jegyesemnek adom magamat,– Neked – aki az Egyházat, mint szeplőtelen, szűzi jegyest szereted –  Jegyesemnek  – aki eljegyeztél- jegyet tettél rám, a Szentlélek jegyét, karaktert adó pecsétjét – a keresztségben-, a bérmálásban – aki belém vésted a szociális-szentlelkes-benedeki-modern karizma jegyeit – ismertető jeleit, karaktert adó vonásait – és azt mondtad: Nem te választottál engem én választottalak téged, és én vagyok, aki előbb szerettelek, aki öröktől fogva szerettelek.
	Neked, adom magamat aki azt akarod, hogy életem és halálom hordozza az Egyház szűzi-jegyesi arculatát, sóvárgását, Maranatha – sürgetését, hiszen a Lélek és a Jegyes hív, jöjj el, Uram, Jézus.
  Neked, Jegyesemnek ajánlom testem-lelkem munkaerejét, hogy házad asszonyaként építhessem Otthonod, hajlékodat az emberek között, - az emberszívekben,  a társadalomban, -
hogy minden erőmmel – gyarló szívem Neked adott szeretetével – Veled, a mindennapokban egyesülve – része legyek annak a szeretetnek-küldésnek, Akiben az Atya Téged küld a világ életéért, - Akiben az Atya – Benned, Általad, szereti amit keze alkotott. A végtelen Szeretésnek válhat, válik részesévé az én törékeny, gyarló szeretetem, s ez mégis érték Neked, mert örök Szeretettel gondoltál el, szólítottál néven, hívtál meg, hogy hívásodat követve jelen legyek az egyesekért, az emberi közösségekért, a világért a Mindenható Oltára előtt. Megjentem Oltárod előtt, mert Te akartad, hogy színed elé álljak és szolgáljak neked –járjak a lélekmentő munkában, történjen, a Te megváltó műved, áradjon szét a Megszentelő Szeretet az én Neked szentelt életem egészében.
Neked szentelem egész életem – legyen kedves előtted a Benned bízó merészség, mellyel segítségedben remélve egész életemet hordozó szavakat mondtam és mondok ki kötelező erővel – egy olyan korban,  melyet jellemez az adott szó devalválódása, a kimondott eskü, fogadalom végérvényességétől való félelem – segítségedet kérem, mert ennek a kornak vagyok gyermeke, s nem magamban, hanem Benned bízva tudom csak odaszentelni Neked egész életemet, tudom elfogadni hívásodat, és vállalni, hogy életem kehelyként üres és nyitott maradjon, beteljesedését csak Tőled várjam!
Segíts, hogy az alázatosság útján járjak – hogy a hivatás, a kiválasztás kegyelmének nagysága állandóan szembesítsen kicsinységemmel-, hogy Rád szorulok és az Egyház és a testvéri közösség irgalmára, -
Segíts, hogy a jóban való haladásra törekedjek az igazban, a szeretetben, az életszentségben való haladásra törekedjek – mert egyedül Te vagy a Jó, Te vagy a Szeretet, Te vagy a Szent, és minden kegyelem. Törekedjek, azaz  vállaljam  énem megtöretését, a vágyak odahajlítását, az akarat alárendelését, a nincsen kívüled más javam- örömét napról napra – hogy közelebb kerüljek Hozzád – és közelebb vigyem életem kelyhében Megváltó Szeretetedet – azokhoz, akik a halál árnyékában ülnek.
Segíts önmagam Hozzád-törésében – megmaradva megerősödni, növekedni napról-napra az irántad, az Egyház, a Társaság, a jegyes-testvérek iránti konkrét  hit-táplálta hűségben.
Így – miközben meghitt módon Veled-Érted-Benned élek –
	szétáradhat körülöttem az ima –légköre, mert csak az eltöretett alabástrom edényből áradó ki a akenet illata, mely Jézus fejére és lábára hull, betölti az Úr házát –
	a lelkiség légköre alakulhat így  ki körülöttem-, a materialista, haszonelvű világban- és ez Oázis a keresőknek – és talán Oázis Neked is, Isteni Megváltóm, Uram, Jézus!

Ha megtart a Te erős és örök hűséged, akkor nem tapad hozzá a kezem és a szívem ahhoz a sok szép és jó dologhoz, melyet az utamba hozol, hanem a Te dicsőségedre, és a rám-bízottak ideig-való és örök javára használom fel.
Ha megőrzöd bennem, Isteni Megváltóm – a megváltottság, az irgalomra szorultság tapasztalatát, alázatát, akkor bűnbánó bűnösként leszek képes a bűnösöket, a Tőled eltévedt lelkeket, a Téged nem ismerőket Hozzád a Jó Pásztorhoz, a Megváltóhoz, a Szabadítóhoz, a Gyógyítóhoz, a Tanítóhoz, a Mesterhez  vezetni, s értük állandóan  kiáltani Hozzád: Jézusom, Irgalom!
Segíts megőrizni a hálás örömet, hogy Neked adhattam gyarló szívem szeretetét, mert ez képessé tesz arra, hogy a Te irgalmas tekinteteddel, érintéseddel, a Te vigasztaló Lelkeddel induljak el enyhíteni a szenvedést, gyógyítani a testi-lelki-társadalmi sebeket, vigasztalni azzal a vigasztalással, mellyel az Isten vigasztal. – építeni a Te Országodat, a szeretet civilizációját az egyesek lelkében és a hazában.
Segíts, hogy úgy legyek jelen oltárodnál, asztalodnál – házad népe között, mint Mária, az Egyház Anyja, hogy máriás lelkülettel szeressem és szolgáljam Tieidet, - Egyházadat, és az egyeseket, a Megszentelő Szeretet tegyen fáradhatatlanná, szüntelenül munkálkodóvá, útkeresővé,  magnificátos prófétává   most, amikor annyira eláradt a bűn, a szomorúság, és így szállhassak szembe a halál kultúrájával hogy elérkezzen a Te jobb világod, a Te királyságod, ahol Isten lesz minden mindenben.
Ég bennem a vágy – Uram, ezt alig merem kimondani, inkább kérem, szítsd fel bennem a vágyat, szomjúságot – és vondd magadra, hiszen megígérted, hogy amikor fölemeltetsz a földről, mindeneket magadhoz vonzol. Vondd magadra az én fel fellobbanó vágyaimat, - tedd lobogóvá bennem a Szentlélek tüzét, melynek őrzését, tiszteletét sajátos módon is közösségünkre bíztad, és összekapcsoltad hivatásunk minél tökéletesebb betöltésével.
Tárd fel előttünk ennek a hivatásnak- küldetésnek mélységét, újdonságát, - hadd értsük és éljük, töltsük be egyre tökéletesebben   az  irgalmas szeretetnek azt a titkát,  ahogyan Isten szereti az embert, a bűnös és törékeny embert és világot. 

Ezért a teljes Szentháromságnak a jelenlétében, az ő életükbe ölelődve mondom ki, életátadásomat – 
az engem Benned öröktől elgondoló Atyának,
mondom ki, életátadásomat
	Neked Megváltómnak, Jegyesemnek, aki életedet adtad értem és nekem, és belehívtál az Örök Szeretet és Irgalom művébe,
mondom ki, életátadásomat
	és a Megszentelő Szeretetnek, aki által Úrnak vallhatlak Téged és Atyának a Mindenhatót, s aki az emberi közösséget-, Egyházat és ecclesiolát – a Szentháromság képmásíságára hívta meg – 

Meghívom átadott életem minden helyzetébe a Boldogságos Szüzet, a Szentlélek Jegyesét, legyen jelen ő, akit anyámul, anyánkul adtál a Kereszt alatt, és az Egyház és a Társaság anyjává adtál, mint a Szentlélek forrását Pünkösdkor, -
Meghívom a Szűzanya és a Te hűséges őrződet, Szent Józsefet az Egyház és a Társaság gondviselőjét, legyen jelen oltalmazó segítségével,    
Kérem, Szent Benedeket, a szerzetesek atyját, tanítson az Úr szolgálatának iskolájában, hogy a Szentlélek örömében készülhessünk a találkozásra Veled, a Feltámadottal!
Kérem, Védőszentjeimet, akiket a keresztségben és a bérmálásban vagy kegyelmi történéseken keresztül nekem adtál, hogy mint idősebb testvérek segítenek Feléd.
Szent Őrzőangyalomnak a jelenlétében, akire rábíztál, hogy fordítsa szívem tekintetét egészen Terád, és legyen védelmezőm, útitársam, tárja fel szívemnek az Írások értelmét
	a szentek egész közösségének a jelenlétében – nálad lévő testvéreink, szeretteink, a szeretet tisztítótüzében szenvedő lelkek,  és a világon szerte élő testvérek jelenlétében – akikkel a Te eukarisztikus jelenléted által jelen lehetünk egymás számára –

most – és mindörökké –
mert ami volt elmúlt – és csak a most és mindörökké van – a Te örök jelened, mád, kairosod –
és a szeretethez nem illik más szó, csak ez: itt és most – és mindörökké, - azaz holnap és holnapután és azután, - az idők végezetéig konkrétan, amíg el nem jössz –
	
tisztaságot – jegyesi szeretetet -  fogadok – hogy boldogan szemlélhessem Arcodat ígéreted szerint és ellene mondok mindannak, ami zavarodottá tenné bennem az élő vizű kút tükrét –
vállalom napról napra, hogy egyedül Isten elég és Isten egyedül elég – és lemondok a pótszerekről, hogy osztatlan szívembe léphess be napról napra, mint Otthonodba
	várakozom, hogy Szereteted Szentlelke betöltse életem kelyhét és túlcsordulhasson belőlem a Te Szereteted, amelyre vágyik a világ
szegénységet fogadok – életállapotomként vállalom, hogy nincsen és nem akarom, hogy kívüled más javam legyen, Téged vallak kincsemnek, és Nálad van a szívem,  és mindent és mindenkit csak Éretted, Veled Benned – értékelek, használok, hogy felragyogjon a Te értékrended, a Tőled kapott valódi függetlenség és szabadság - ebben az értékvesztett világban
engedelmességet fogadok – akarategységben Veled, az Isteni Megváltóval és Jegyessel,
Veled, aki úgy engedelmeskedtél irántam való megváltó szeretetből a Mennyei Atyának, hogy alávetetted magadat 
	az emberség korlátainak,

-     néped adottságainak, törvényeinek,  
     -     Máriának, Józsefnek
			- és ma is engedelmeskedsz sokszor igen gyarló szolgáid szavának .
Miattad, éretted, veled – az engedelmesség útját járom, ahogyan az katolikus hitemből fakad, ahogyan ez engem emberek, elöljárok, testvérek iránt az önakaratom feladására hív, hogy valóban együtt akarhassuk a Te akaratodat – egy világban, melyben új rabszolgaság  az önakarat, a szabadság bálványozása.

akarategységben Veled gyermeki hűséget fogadok   az Egyházhnak- a Szentatyának,   Ecclesiolának – azaz  Társasághoz való, gyermeki hűséget és felnőtt szeretetet, 
szeretet, mely segít, hogy építő módon beszéljek, gondolkodjak, cselekedjem a közösségről, a testvérekről,.
hálás szeretetet fogadok, mely a Szentlélek adta karizmát hűségben és dinamikusan őrzi és ápolja bennem,
szeretetet fogadok, mely hálaadással tekint a Szentszék által megerősített, az oldás kötés hatalmával küldetéssé pecsételt karizmánk gazdagságára, ahogyan az a testvérek hivatásában, küldetésében, a Társaság egészében valósul.

Ó, Szentlélek Úristen  
	aki lángra lobbantottad az ószövetségi oltárokra helyezett áldozatokat, 

-     aki a Megfeszített és Föltámadott Úr ajándéka vagy,
	aki a kenyeret és bort, az emberi munka gyümölcsét Krisztus testévé és vérévé konszekrálod

akinek kegyelme adott világosságot hivatásom felismerésére – amiért nem szűnök meg csodálattal hálát adni 
Te adsz,  szívem gyarló szeretete ellenére erőt a felismert hivatás követésére, - ezért énekelem irgalmadat, hiszen olyan sokan, nálam jobbak, tehetségesebbek elsodródtak erről az útról –
Szentlélek Úristen, akit éppen úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, és Tőled kapott hivatásnak és küldetésnek fogadom, hogy rólad, csodálatos jelenlétedről és titokzatos működésedről életemmel és halálommal bizonyságot tegyek – 
 Jöjj, hatalmat adok Neked, hogy konszekrált életemet, hogy megvalósuljon bennem és általam a Mennyei Atya rólam való örök gondolata, és az én Uramnak, isteni Megváltómnak örök szeretete legyen az én életem koronája.



*
***
*














Uszítás – avagy kibújt a szög a zsákból!
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Tudom, tanultam marxizmusban is, és az Egyház szociális tanításában is, hogy a nincstelenség, hajléktalanság, jogfosz-tottság kitermeli a forradalom alapját, a manipulálható proletár-dühöt, s ezzel egyidejűleg a forradalmak ideológiáját. 

Találkoztam Keleten-Nyugaton egyaránt emberekkel és ideológiákkal, melyek a marxizmus kialakulását a kereszténység gyöngeségével magyarázták, s hangoztatták, hogy sok igazságos és humánus eszme valósult meg benne, hát hogy éppen a kereszténység háttérbe szorult, vessen magára, lett volna keresztényibb.

S valóban, egy ideig úgy tűnt, véd bizonyos értékeket, - legfőbb érték az ember! – jogtalan embernek embertől való kizsák-mányolása, minden ember egyenlő.

Hol van ez már?
Maradt még némi szolidaritás-roncs, hogy minden embert . papíron legalábbis, megilleti a megfelelő szintű orvosi ellátás.

S most megyünk az Egyesült Európa felé – olykor csorgó nyállal – mint azok a bizonyos sivatagi vándorok Kánaán felé, kezdünk hozzászokni a gondolathoz, hogy privatizált országunk most meg már az új szoc-kapitalisták vadászterülete, de úgy reménykednénk, hogy bizonyos kulturális értékekből valami marad.

Nem, nem alapvetően az emberi élet, hiszen az elején és a végén szelektáljuk a nem tetszőt, a nem-hasznosat, sőt esetleg közben is a sérültet, így könnyíteni lehet a társadalombiztosítás terhein.

De amit a napokban tetten értem, az mellbevágott. A Rádió délutáni adásában, az egészségügy annyira szükséges reformjáról beszélők közül hangzott el az egyik tekintély szava: Hátha valaki úgy gondolja még Magyarországon, vagy ha a lakósság többsége úgy gondolja, hogy a munkanélkülit és a hajléktalant is megilleti a megfelelő szintű egészségügyi ellátás, és az állam erre köteles előteremteni a fedezetet, az viselje el az adóemelést. A következő félórában arról hallottam, hogy a Vatikán amikor erkölcsi kötelességére figyelmeztette a politikusokat hisztériás hadjáratot indított a homoszexuálisok és pedofilek ellen. Eddig legalább a gyerekeket úgy tűnt védte való közmegegyezés. Vagy talán csak addig, amíg úgy tűnt, jó eszköz az Egyház befolyásának gyöngítésére ez a téma? 

Hát az a bizonyos szög, ami kibujt a zsákból – akár keleten- akár Nyugaton szőtték azt a zsákot, hogy nem csak proletár-düh van, hanem kapitalista düh is, mind a kettő az „igazságosság nevében”: - hogy lehet, hogy neki van az, ami nekem nincs, pedig én is ember vagyok?
	     - hogy lehet, hogy neki jár valami, ami nekem is, csak azért mert ő is ember
	   -   lehet egyszer vádolni az Egyházat, mert vannak bűnös tagjai
                -   s lehet ugyanakkor kirekesztő az a pápa, aki nem engedi homoszexuálisokat a papságra, s pedofileket egyházi tisztségbe, és aki felhívja a politikusokat is, hogy védjék az alapvető emberi személyhez méltó magatartást, és se pozitív se negatív diszkriminációt ne alkalmazzanak törvényi szinten a homoszexuálisokkal kapcsolatban, hanem a Tízparancsolatot kövessék, mely az emberszívbe bele van vésve?
S ennek a szögnek a neve – főbűn, mert ebből fakadnak a bűnös tettek, amíg csak adottság, addig az a kérdés mit teszek vele. Ide tartozik: a kapzsiság ( fösvénység)  a bujasággal (paráznasággal) torkossággal, irigységgel, lustasággal együtt. Olyanok mint a tarackos gyökér, állandóan újra hajtanak az emberi szívekben, és tönkreteszik a pázsitot, a veteményt, a virágoskertet.
			    
’Szép új világunk’ lassan már mindegyik zabolátlanságra törő ösztönünkre megtanult rájátszani, s közben okosok képeznek arra bennünket, hogy az ösztönkésztetés ellenállhatatlan, ki kell elégíteni, jogod van kielégíteni. Deviáns vagy és nem tiszteled a másságot, ha a gyilkosság szót használod az abortuszra, ha nem kegyes avagy szép halálnak nevezed az euthanáziát, ha nem közgazdasági szükségességnek tekinted a munkanélküliséget és hajléktalanságot, és nem jogos másságnak a szexuális perverzió különböző formáit. Hát persze, hogy lopni is szabad – csak ne derüljön ki, de ma már az sem baj, ha kiderül, csak legyen megfelelő megúszást szolgáló kapcsolatrendszer.

Mély döbbenettel ismerem fel, hogy a Tíz-parancs nem tud érvényre jutni Krisztus megváltó, bűnbánatra szólító életáldozata nélkül, az ember nem tud ember maradni, ha nem az állandó megtérés útját járja, hanem az ösztönkiélés modern útjait.  

Eddig még bizonyos bűnbánattal tudtam látni a nincstelenség marxista lázadásait, hiszen a vagyonközösség, az ember- testvériség, szeretet krisztusi eszményeinek hiányára keletkezett.
De mit tegyek, hogyan álljak ahhoz, amikor bankárok, jómódú polgárok lázadnak a nyomor ellen, ja, nem a nyomor, a nyomorgók ellen. S nem kell lepuskázni őket, meghalnak majd maguktól, csak meg kell reformálni a társadalombiztosítást.



*
***
*





Isten szeret engem.

 Fontos, hogy ezt megtapasztaljuk, mert önsajnáló nemzet, önsajnáló nemzedék vagyunk. Azért is nehéz tulajdonképpen a bűnbánat, mert az van bennünk, hogy még én tartsak bűnbánatot, amikor annyi minden elviselnivalóm van? Mintha egy olyan sértett szemrehányás lenne bennünk Isten felé: 	„Nem vagyok én Neked elég jó? Nem én vagyok a Szaddam Huszein, és nem én vagyok a Bush, nem én viszem háborúba a világot, mit akarsz még tőlem?” 
Egyszerűen nem jutunk el a bűnbánat izére, amíg nem értjük meg, hogy a szabadságot adó, vigasztaló, erős Isten nem azt akarja, hogy lapos kúszásba görnyedjünk, hanem hogy örüljünk annak a nagyon nagy ajándéknak, hogy van bocsánat. 
Az egyik fogadalmas testvér, nem vallásos családból jött. Ennél a testvérnél szembesültem azzal, hogy milyen egy modern család, "entelektüell" család, jólképzettek, humanisták. Isten csodája, hogy hogyan fakadt föl a hivatás ebben a leányzóban. Ugyanis, azzal a tapasztalattal jött, hogy gyerekkorától kezdve, ha ő ösztönösen, - Isten tudja, milyen ösztönből - érezte, hogy nem jót tett, és odament bocsánatot kérni, akkor a szülei azt mondták, „Nincs bocsánat, ne tetted volna” Ez félelmetesen pogány magatartás és ebben nőnek föl emberek. Kegyetlen perfekcionizmus, ahol csak a tökéletesnek, csak a sikeresnek van élettere, hibázni tilos, sérültnek lenni tilos, az majd, mint selejt a peremre szorul. „Ne tetted volna, nincs bocsánat!” Azért hat ránk is a közszellem. 
Szoktunk-e bocsánatot kérni? Az én nagyszüleim már nem is a múlt században születtek, hanem eggyel előrébb. Úgy hírlik, hogy szentgyónás előtt odamentek egymáshoz bocsánatot kérni. Néhol, vidéken ezt még megteszik. De például saját magamat nézve, ez nem egészen egyszerű. Az utazás jó arra, hogy kihozza a krokodiljainkat, és apró hülyeségeken tudjunk összevitázni, hogy pl. hol van egy busznak a végállomása. Amikor aztán kiderült, hogy nem nekem van igazam, akkor nem azt mondtam, hogy „jé tényleg neked volt igazad”, hanem vágtam egy pofát, mert meg voltam sértve, hogy miért nem nekem van igazam. Azt hiszem, hogy tele vagyunk ilyen apróságokkal. Ha hibázunk, akkor ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy „bocsáss meg”, azt mondjuk, „Elnézést”, esetleg „Sajnálom, ne haragudj, nem akartam”. Persze, ha Te mégis haragszol az a Te bajod, hiszen én megmondtam azt, hogy nem akartam. Kimossuk magunkat az ügyből, de azt, hogy a szív egyszerűségével akár az Isten elé, akár az ember elé odalépjünk, hogy „bocsánat”, ez valahogyan, ha mai kifejezést akarok használni, akkor azt mondom, "Kikopott a kultúránkból” Könnyű az amerikaiaknak, ők azt mondják, hogy „Sorry”, minden harmadik mondatukban. Mi meg egyszerűen elfelejtettük. Valahogyan az Arany János-féle „Fülemüle fütty” életre szóló haragja jellemez bennünket Isten felé is és egymás felé is, annyira, hogy már észre sem vesszük.

Az alapkérdés,  „Hogyan engedheti meg ezt az Isten” és ennek a rejtett sértődöttségei, fájdalmai és értetlenségei vannak bennünk. Komoly teológiai kérdések ezek, amikre nincs válasz mert a szabad akarat titkát érintik. Hiszen ha Isten szabad akaratot adott, akkor Ő a felelős – mondja a modern ember! Hiszen az nem tilos, ami lehetséges – legyen az szerelem, klónozás stb.. 

Mit is tudok én erre mondani? Tulajdonképpen semmit, de egy hasonlat azért az eszembe jutott.   A gyerekeket a szülők elengedik egy virágzó rétre, hogy gyűjtsenek virágot. Az szabad választása a gyerekeknek, hogy egyik pipacsot, a másik szarkalábot, vagy margarétát, vagy mást gyűjt. Egyik szülő sem azért küldi a gyerekét a virágos rétre, hogy összecsípje a darázs, vagy hogy a bogáncs kiszúrja a szemét. 

Szóval a szabadságunk alapvetően nem a jó és a rossz közötti hanem a jó és a jó közötti választásra való. A rossz az  baleset, melléktermék, mert képesek vagyunk elutasítani a jót, és nem a jó és jó között választani. A valódi szabadság, az Isten akarta szabadság, amiért Ő a szabadságot adta, és amiből kibontakozik a világ csodálatos gazdagsága, sokfélesége, az a jó és jó közt való választási lehetőség. De ez árukapcsolás. Úgy tudja ezt Isten megadni, hogy vele jár a képesség, hogy mi vissza is tudunk élni vele. Ő az életre ad szabadságot, de ha mi közben a halált választjuk, ez tragédia. 
De, - mint az édesanya vagy az édesapa, akinek a gyereke tövisbokorba esett,- Isten nem azt mondja, hogy utállak, és miért sebezted meg magadat, és miért koszoltad össze magadat, hanem az Isten bűnösként szeret engem. Ahhoz, hogy én bűnbánatot tudjak tartani, ahhoz az kell, hogy az értelemből csurogjon le a szívembe: az Isten engem bűnösként szeret. „Amikor még bűnösök voltatok, adta oda magát az Isten, engesztelő áldozatul.” Az „előbb szeretést” jelenti ez. Akkor talán ebben az összefüggésben el tudom fogadni a magam bűnösségét. Persze, ha azt nézem, hogy Szaddam Huszein vagyok-e vagy nem, akkor én leszek a hétglóriás szent. De ha az Istenhez mérem magamat és nem a szomszédhoz, akkor pillanatok alatt lemállik rólam az önelégültség. Ha nem azt nézem, hogy "mindenki ezt csinálja", ha nem azt mondom, hogy "azért én nem vagyok annyira rossz".  Alapjában ma a legnagyobb bűn az a  közömbösség, mely megelégszik a saját maga alkotta istenképpel, s nem akarja megismerni az önmagát Szeretetnek kinyilatoztató, élő Istent. . Az, hogy úgy jól elvagyok, „jó keresztény” vagyok. Objektíven nézve, világos, hogy a tömegpusztítás nagyobb bűn, de nekem nincs jogom azokhoz mérni magamat. Hiszen én már megtapasztaltam és felismertem, hogy Isten az én személyes Istenem, aki engem néven szólított. Ezt jelenteti, hogy a tenyerébe írta a nevemet. A Teremtő kezében van az én életem, sorsom, ismer engem, akkor, ha én nem simulok bele, Istennek ebbe a kézen-fogó, vezető szeretetébe, az a bűn. És számomra nem az a mérce, hogy mit csinál a Szaddam Huszein. Ha bemegyek egy sötét szobába, és ha ott felgyújtok egy lámpát, akkor lehet, hogy először egereket veszek észre, és azokat az egereket kell megfogni. És ettől tisztább lesz a szoba, de akkor észreveszem a pókhálót. 
Ahogy egyre fényesebb lesz a szoba, az Isten beköltözésétől, úgy egyre jobban észre fogom venni, hogy ez még nem ékes, ez még nem otthon az Ő számára. 
Itt még csak a széket poroltam le a számára, hogy ne szégyenüljek meg, ne legyen poros a ruhája. „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és a Szentlélek lakik bennetek?” És a Szentlélek az, aki meggyőz engem, meggyőzi a világot a bűnről, az ítéletről és az irgalomról. A mai világ valamiféle kókuszdió keménységgel azt mondja, hogy nincs bűn. Persze, mert nem tapasztalja meg az irgalom szabadító erejét. 
Nem tudom, hogy emlékezünk-e jó szentgyónásokra.  Nagyon szabadító erejű tud lenni az a szentgyónás, hogy fekete-fehér-igen-nem – mentegetőzés nélkül.. Vadidegen papnál is, a szentség ereje. Hogy én, az ember bűnösnek vallom magamat, feloldoz a pap, és én megtapasztalom, hogy nagy-nagy terhektől szabadultam meg. Ajándék lehet időnként, hogyha egy megértő, idővel rendelkező, vagy időt rászánó atya hosszabban meg tud hallgatni, de nem ez a lényeg, hanem az Istennek ez a szabadító, gyógyító szeretete. 
Mi az, amitől engem meg kell, hogy szabadítson? A klasszikus morálteológia azt mondja, hogy a testnek, a világnak és a Gonosz Léleknek a kötelékeitől. 	
Biztos, mindannyiunk számára ismeretes a bűnbeesés története, de érdemes  visszatérni hozzá. Mert a Paradicsom az a virágos kert, ahová Isten az Ő gyermekeit beküldte virágot szedni, hogy válogassanak a gyümölcsök közül. Mi volt az, ami valóban megsebezte az Isten és ember barátságát? Egy nagyon érdekes magyarázatot hallottam a múltkor Fila Béla teológus professzortól. Azt mondta, hogy az első vétek abban volt, hogy az ember úgy rácsodálkozott a Paradicsom szépségére, hogy elfeledkezett az Istenről. Azért lett olyan magányos, mert nem kezdte el azt mondani Istennek, hogy jaj de szépet adtál nekem, és milyen jó, hogy engem ide teremtettél. Ez kedves gondolat. 	De az, ami az embert itt megkísérti – és ez a test – az a látás, az ízlés. Éva látta, hogy szép, föltámadt a kívánsága, ízlelte. Ezt mondjuk a testnek, az ösztönvilágnak, a vágyó -képességünknek. Ez a képességünk föl tudja ismerni azt, ami a testi szinten jó, és önállósítani tudja magát, és arrafelé tud bennünket vonzani. De miért vágyunk valamire, ha nem szabad? Miért engedi az Isten? Hátha csak a kínlódásunkat akarja látni?

Mi az úgynevezett világ? Itt a világ tulajdonképpen az alma, ami körülöttünk van. Vagy Ádám számára a világ Éva, vagy Éva számára Ádám, az, aki rajtunk kívül létezik. Igen a másik ember, a társadalom, ahol élünk, az is gáncsot vethet nekünk. Azt gondolom, hogy nem mondok újdonságot azzal, hogy egy bűnös struktúrának a fogaskerekei vagyunk, ha megcsinálom, rossz, ha nem csinálom meg rossz. 
Harmincöt évet dolgoztam kórházban, ma már talán nem egészen így működik az egészségügy, én hét éve eljöttem onnan. De akkor az volt, hogy az eltávozó betegeket a társadalombiztosítás felé nem jelentette le a kórház: Azért mert ebből, a hétvégén megspórolt pénzből tudtuk biztosítani az ápolásnak a többi költségét. Ez egy hallgatólagosan elismert csalás, a társadalombiztosító intézet megkárosítása, de ha ez nem lett volna, nem lett volna elég pénz, sem az élelmezésre, sem a gyógyszerre.  Ez abban a kórházban, ahol én dolgoztam, az én aláírásommal történt. Nagyon komoly lelkiismereti kérdést okozott. Ez bűnös struktúra, igazságtalan struktúra, hiszen az államnak kötelessége, hogy az egészségügyet ellássa anyagiakkal. Tehát a struktúra önmagában bűnös, de én részese vagyok. És ha megharagszik rám az igazgatóm, akkor az én nyakamba varrhatja az egész csalást. Ha viszont én megtagadom az aláírást, akkor páros lábbal rúgnak ki. Ezt le lehet fordítani majdnem minden munkahelynek a struktúrájára. Arra jöttem rá, hogy ezzel engem Isten arra tanít, hogy állandóan bűnbánó bűnösként éljek. Ne érezzem magamat tökéletesnek. Ne gondoljam azt, hogy én tiszta lábbal, fehér zokniban,  végig tudok menni az életen, hanem igen, annak a világnak a sara, amiben élek, aminek része vagyok,  engem is újra meg újra besaraz, és a rossz az, ha észre sem veszem. Tehát az volt részemről a döntés, hogy állandóan tudatosítsam ezt a helyzetet. Ez nem kellemes. Mert reggelente azt mondom magamnak a tükörben, hogy "Ágnes Te  tolvaj vagy az aláírásoddal” De ha ezt mondom, akkor én ebben a pillanatban igaz is leszek Isten előtt és önmagam előtt. Ez tényleg nem helyes megoldás, de ha én ezt bevallom, hogy ez nem helyes megoldás, de nem tudok kilépni a helyzetből, egy igazságtalan rendszerben, ugyanakkor emberek, és életek javára van, és nem olyan rendszernek vagyok a része, amelyik megnyomja a tömegpusztító fegyver gombját, vagy leöl egy embert parancsra, akkor ez engem alázatra tanít és kicsinységre. Nem vagyok jobb, mint a többiek, csak én megkaptam Istentől azt az irgalmat, hogy erről legyen tudásom. Persze az ember ebbe belefárad. Ezt nem kellemes elviselni. Megmaradni abban a megalázottságban, kicsinységben, hogy bűnösök vagyunk. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ez nem bűn!
Egyébként ezért sodródnak el olyan könnyen az Egyháztól azok, akiknek egyházilag nem rendezhető a házasságuk, vagy a hivatásukat otthagyó papság, még ha rendezte is Rómával az ügyét, mert egy életre ott van bennük, hogy valami nem rendezett az életemben, amin most nem tudok változtatni. Ennek igazságában kellene alázattal, megkicsinyedve odaállni Isten elé napról-napra, hogy "rászorulok a Te irgalmadra Uram", és ez bizony nekünk nem tetszik. Pedig az igaz ember léphet Isten színe elé, és ez alázatos döntés, hogy ez vagyok, ennyire vagyok képes, ez tesz engem igazzá és abban a pillanatban kedvessé Isten előtt. Az alapvető bűnbánat, az az igazság. hogy merem felismerni, hol nem vagyok igaz. Merem fölismerni, hol hat rám a közszellem a társadalom. Lehet vitatkozni, hogy a társadalom bűne, hogy a BigBorther meg egyebek vannak a TV-ben, de az az enyém, hogy nézem-e vagy nem. Csak gondoljam végig, milyen ürüggyel nézem. Azért, hogy tudjam, mi van a világban, azért, hogy szörnyülködjek rajta stb. Vagyis, hogyan vagyok jelen, hogyan veszem tudomásul a struktúra bűnét. VI. Pál pápa volt az első, aki a szociális bűnről beszélt.  
A globalizáció csak utánzat, a katolicitásnak az utánzata: Isten az emberiséget egységben látja. Az emberiség összetartozik a teremtettsége folytán. Ez azt jelenti, hogy én, az ember emberségemnél fogva része vagyok annak a nagy egésznek, amitt Szent Pál Krisztus Titokzatos Testének mond. Ha én szívinfarktus vagyok a szívben, és nem tud rajtam átáradni az élet és a szeretet, azzal csorbítom az emberiséget, csorbítom a közösséget, a másikat, csorbítom az Egyházat. Tehát a bűneim nemcsak az Istentől, hanem az emberi közösségtől is elvágnak. 
Amikor azt mondjuk: a test és a világ, mint gáncs, mint bűnalkalom - erről beszélünk – ebben benne van az a tény, hogy ma erotizált, sőt szexualizált világban élünk.
	 Az egyik ferences kispap mondta nekem, hogy Pasaréttől végigutazni az ötös busz vonalán nyáridőben súlyos bűn nélkül, nehéz. Egy fiatal életerős fiatalember, akihez a tömött buszon mindenki hozzádörgölődzik. 
Egyszerűen az óvodáskorú gyerekek szexualizálva vannak a látványoktól, és egészen magától értetődő, hogy a metrón nyalják-falják egymást a fiúk és lányok, lekopik az intimitás érzék, lekopik az, amit szeméremnek mondunk, és  sérül a szeretetnek a titka, az, amit Isten bízott az emberre. Minden rájátszik az ösztönerőkre, ami csak a fogyasztói társadalomból jön és piaccá, fogyaszthatóvá válik: a szex, a szerelem, az étel, az ital. Mintha az ösztönkésztetés ellenállhatatlan lenne. Az állatnál ellenállhatatlan. 
Az embernek a méltóságához tartozik, hogy képes késleltetni. A feltételes reflexet tanítják biológia órán, a feltételes gátlásról nem beszélnek, pedig éppen olyan élettani tény. Az ember képes időhöz kötni, alkalmas és szent időhöz kötni az ösztönkésztetéseket. De hallatlan sodró ereje van, mert nagyon-nagyon erős. 
Kérdés, hogy atom katasztrófát, vagy atomerőművet akarunk-e az ösztönerőinkkel elérni. Az ember legbenső aktivitása, ösztönereje a szexualitás az érosz. De a mai társadalom nagyon a Csernobil felé sodorja, mert mindazt a védőrendszert, amit egy normális atomerőmű köré kiépítettek, azt nem akarja tudomásul venni a saját életében. A szeretet atomfáklyája ég bennünk, és mi egyszerűen csak a szénaboglyák között járkálunk vele, és csodálkozunk, ha lángra lobban. És ez nem olyan, hogy csak a fiatalokat érinti. Annak idején, 1960-ban, jelentkeztem a Társaságba tizennyolcévesen, és fölmentem az akkori elöljáróhoz bemutatkozni. Számomra iszonyúan idős testvérpár volt a Paula és Petra testvér. Paula akkor volt annyi idős, mint most én, tehát ugye, ős-öreg volt. Éppen arra léptem be, hogy arról beszélgettek, hogy itt a Krisztinában egy pap akkor otthagyta a hivatását, és akkor azt mondja a számomra ős-öreg Paula testvér, a vérszerinti és hivatás szerint is testvérének a Petra testvérnek: „Hát Petra és nagyon remélem, hogy engem az Úristen már megőriz ekkor őrültségtől”. Erre azt mondtam: „Szent Isten hová kerültem? Ez hatvan éves korában még csak reméli, hogy nem fog elmenni egy pasassal?” Juj, majdnem otthagytam őket. Mert az rendben van, hogy én tizennyolc-évesen belezúgok egy-egy srácba, azzal együtt, hogy tudom, hogy hivatásom van, de hatvanévesen, jaj! 
Azóta már megtapasztaltam, hogy minden életkornak megvan a maga kísértése az ösztönkésztetésekkel amire a világ rájátszik. A másik alapbűn – tehát a főbűnök közül az alapbűn –most nagyon is a kapzsiság, a hatalomvágy, a bírvágy. Ezzel szemben nem tetszik nekünk megmaradni kicsinyeknek. Úgy szeretnénk sikeres keresztény lenni. Szeretnénk megmutatni a világnak, hogy attól, hogy keresztény vagyok, nem én vagyok a jó marha, akinek mindig meg kell tenni ezt meg ezt, mindig kétszer annyit kell dolgoznia, meg be kell fognia a száját. 
Nem tetszik az, hogy az Elnémuló Bárányt kell követnünk, aki értünk a keresztre megy. Nem tetszik. Időnként az Isten megadja, hogy átragyog ezen az Ő győzelme, és meggyőzi a világot és legyőzi a világot, de ez csak akkor történik meg, ha mi el tudjuk fogadni a feladatot: megtérni a kicsinységünkhöz. Megtérni ahhoz, hogy igen, kisded nyáj vagyunk, és úgy tűnik, hogy kisebbségben vagyunk. 
Az általános negyedik osztályról az az emlékem, hogy „A negyedik Á úttörőcsapat és a Sztrilich Ágnes álljon föl!” Azóta sokszor hallottam ilyen beszámolókat másoktól, hogy „mennyire megnyomorodtak attól, hogy nem gyakorolhatták a hitüket, mert egyedül voltak az osztályban stb.” Én sohasem éreztem magamat ettől megnyomorítva. Én mindig azt éreztem, hogy kincsem van, ami a többieknek nincs, szegényeknek. 
Tehát valahogyan megtérni a kincsességünkhöz. Megtérni ahhoz a tudathoz, hogy nekem Istenem van, és a másik nem ismeri az Istent, én vagyok a gazdag. 
De ez nem tetszik a Gonosz Léleknek, hogy én megtegyem ezt az utat. A Gonosz bulvár lapokat olvasgat Big Brothert nézeget akkor, amikor a Szaddam Huszeinék háborúznak, az őt nem izgatja, mert ott történik a gonoszság, önjárató módon. 
De akkor, amikor mi eldöntjük azt, hogy „Igen Uram, én tényleg komolyan igent mondok Rád, én tényleg elvállalom azt a meghívást, hogy „szentek legyetek” és tudom, hogy másként nem érdemes élni, akkor Gonosz Lélek felugrik, lecsapja az újságját, és elkezd körbe járni, mert ez izgalmas a számára. És akkor jönnek azok a kísértések, csapdák, amelyek nagyon keresztbe tudnak tenni, szinte észrevétlenül meg tudnak bennünket sebesíteni. 
Nagyon jellemző a Gonosz Lélek támadására, hogy akkor nyugtalanít, amikor imádkozni szeretnénk, akkor juttat az eszünkbe nagy erővel, vehemensen minden fontos, „világüdvözítő” tervet, amikor éppen, csak itt és most a mellettem lévőre kellene rámosolyogni. Akkor okozza a szívbeli zavart, vagy ellenállást, amikor éppen úgy döntöttem, hogy „igen, ma elmegyek egyszer, hétközben is szentmisére”, mert azt neki érdeke meggátolni. 
	Érdemes átgondolni, hogy mik azok a területek, amelyeket esetleg azért se viszek oda a szentgyónásba, mert olyan unalmas, mert azzal már föladtam a harcot. Egyébként azt gondolom, hogy az én súlycsoportomban lévők jól ismerik, amikor az ember már nem küzd a fogyókúráért. Azt mondja, úgyis mindegy, leadok két kilót, fölveszek két kilót, akkor most már hagyjuk. Így van ez a bűnökkel is. „Mit erőltessem magamat, Isten is tudja, én is tudom, hogy ez nem fog sikerülni!” Ez lehet ingerlékenység, lehet torkosság, lehet szeretetlenség vagy érzékiség, önkielégítés, TV függés.  
Az ötvenes években, nagy szegénységben volt a családunk, kibombázott lakásban, hat gyerekek. Édesapám fogorvos volt és valahonnan kapott - abszolút praktikus ajándék egy eléggé szegényesen élő család számára, - egy nagy cseh kristályvázát. Ha három tyúkot hozott volna az illető, sokkal jobban örültek volna a szüleink. De hát az ott volt a rendelőben, kiemelt, helyen, és valamelyik gyerek, - állítólag én, de én ezt tagadom – lerántotta a terítővel. A váza ugyebár miszlikbe ment, és akkor az a gyerek ment a papa elé és ezt mondta: „Papa ne haragudj rám, mert én úgyis haragszom magamra!” Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a bűnbánatot megsejtsük, ahhoz ezt az önmagunkra való haragvást is el kell engednünk, hogy miért vagyunk csak ilyenek, miért csak így sikerült, miért nem tudtam jobban venni ezt a kanyart, miért nem sikerült jobban elhelyezkednem, miért nem vagyok sikeresebb? Érdemes megkérdezni, hogyan is állunk ezen a téren, mi van az önmagunk elleni lappangó haragokkal, és ide tartozik, és ezen nem kell megbotránkozni, hanem jobb bevallani, hogy időnként az Istenre is haragszunk, mert fájdalmas értetlenség van bennünk Istennel szemben. Most a római zarándoklaton velünk volt az a házaspár, ahol a férfi súlyos rákból, áttétes nyirokrákból és agyi áttétből gyógyult meg. Ez volt a döntő csoda, ami a boldoggá avatást lehetővé tette. De a legdöbbenetesebb az volt, hogy volt ott a csoportban valaki, akinek a családjában egy hasonló szenvedést nem gyógyított meg az Úristen. Az egyiket meggyógyítja, a másikat nem? Azt gondolom, hogy volt mit átimádkozni annak a másiknak ez alatt a három nap alatt, hogy ezen túl tudjon lépni. Megbocsátani Istennek a szenvedés titkát. Azaz elfogadni, hogy az Isten belelépett a szenvedésünkbe, magára vette a halálunkat, mellénk ült. 
Azt javaslom, hogy egyszer merjük úgy imádkozni a keresztutat, hogy Jézus az, aki engem hordoz. Igen, én vagyok az, akit a világ megítél, és lehet hogy tehetetlennek, vagy hülyének ítél. Én vagyok az, akit esetleg meghurcolnak, megvádolnak, esetleg kirúgnak a munkahelyéről. Én vagyok az, aki hordozom azt a keresztet, amit nem is értek, hogy miért énrám került, és aki bukdácsolok, és Jézus az én Cireneim, Jézus az én Veronikám, és Jézus az, aki nekem ebben segít.   úgy nézzem meg az életemnek a szenvedéseit, hogy abban Jézus jelen van. Azt ígérte, hogy azonosítja magát velem, a legkisebbel, aki nem értem a szenvedés titkát és ezért harag és értetlenség van bennem. Ha ezt  merem néven nevezni, akkor én megint igazzá leszek, és akkor föltekinthetek szabadon az Isten arcára. Annak idején kitűnő Patrónás érettségivel a munkaközvetítő cement-lapátoláshoz közvetített ki. Nem voltam igazán boldog tőle, meg kell mondjam. Aztán egy évig – az már protekció volt, tyúktrágyát hordtam a Sasad téeszben, kitűnő érettségivel. Utólag visszatekintve, a mozaik összeáll, hogy mi mire jó, de mégis, amikor benne vagyok egy tyúktrágyás helyzetben, az a feladatom, hogy megtegyem ezt a lépést Isten felé, „Bízom Benned és hiszem, hogy jelen vagy életemnek ebben a helyzetében és ezért   feladom a tehetetlenség miatti haragom és elfogadlak akkor is, ha szenvedés alakjában jössz, és akkor is, ha a szeretteim szenvedésének az alakjában jössz”. 
Talán itt van a Fájdalmas Anya titka. Ha én ezeket így végigjárom, akkor lehetek egészen igaz Isten előtt, önmagam előtt, egymás előtt, akkor elvállalhatom, hogy bűnös vagyok. Mert az alapképlet, hogy az ember bűnös, az Ágnes ember, tehát az Ágnes bűnös. Na és akkor mi van? Ha ez kiderül, legalább már nem kell félni, hogy mi fog kiderülni rólam, mert már kiderült. Ennek van hallatlanul fölszabadító ereje van, és nem kell attól félni, hogyha ezt elfogadom, attól kezdve állandóan örömmel vétkezni fogok. Mert a jóra, a szépre teremtett engem az Isten. A lelkemnek az ösztönző erői arrafelé visznek. 
Tehát irgalmas, megbocsátó szeretettel azért fogadom el, hogy én bűnös vagyok, és bűnbánatra szorulok, mert Isten szent, és nem azért mert a másik kevésbé bűnös, vagy jobban bűnös. Azért fogadom el, hogy bűnbánatra szorulok, mert Jézus énértem lett emberré, engem szólított meg, és én az Ő szeretetét utasítom vissza, karcolom meg a magam ellenállásával. 
	 Meg ne szomorítsátok az Isten Szent Lelkét –
a Vigasztalás Istene – az Irgalom Istene a mi Urunk!


***


Mária Mercedesz
2005-09-24

Minden évkezdés – újrakezdés. A Vita Consecrata enciklika gyakorlati lebontása, az Újrakezdés Krisztusból c. dokumentum, külön a szívünkre helyezi, hogy a III. évezredben újítsuk meg elkötelezettségünket, Istennek való átadottságunkat.  Azt írja: A közösségi élet megkívánja az Ige egyházi dimenziójának újra felfedezését – be kell fogadni, elmélkedni kell felőle, élni kell, kommunikálni kell a belőle fakadó tapasztalatot és alá kell vetnünk magunkat a közösség hiteles lelkiségének.

XVI. Benedek pápa pedig utóbbi nyilatkozataiban az Egyház megújulásának útjaként mutatott rá a Lectio Divina – az IGE fontolgató olvasására. Érződik a „Benedeki lelkiség”.

Az ember IGEN-je Isten dicsősége. Igen az életre, igen a szépre, jóra, szentre, igen a teremtésre, igen erre a világra, mely VI. Pál pápa szavai szerint borzalmas és gyönyörű. Sára testvér naplója, amit most a testvérek kézhez kapnak, azt a szent küzdelmet tárja elénk, ahogyan valaki-, egy kortárs, hogyan tanult meg minden körülmény között IGENT mondani az ő Urának, hogyan ismerte fel minden külső és belső megpróbáltatásban az Úr hívását a nagyobb önátadásra és szeretetre. Ez is lehet, sőt kérem is, hogyan legyen az imádságos, elmélkedő, Isten hűségét szemlélő, irgalmát dicsőítő Lectio Divinánk, ebben az évben a közösségi találkozókon, és egyénileg.
Szükségünk van, arra, hogy lássuk, mások hogyan harcolták meg a jó harcot, hogy mindvégig állhatatosak maradjanak az egyszer kimondott IGEN-jükhöz, az Isten megszólító, elhívó IGÉJÉRE. Bár Szent Pál szerint éppen, mert a Mindenható az IGE által – a Szentlélek erejében teremt, ezért a teremtésből, a  történelemből is felismerhetnénk.   Kiolvashatnánk az Isten IGÉJÉT, de a tapasztalatunk mégis az, hogyha magunk köré tekintünk, akkor elhomályosult értelmünk nem Isten szeretetének, irgalmának jeleit látja, hanem a dekadenciát, a pusztulást. Meggyengült akaratunk nem igen tud dobbantani, IGEN-t ujjongani Isten ismeretére, jósága, valósága, köztünk lakozása, az Egyház élete s  az örök élet miatt.  Meggyengült hitünk és szeretetre való képtelenségünk gátolja bennünk az örömöt és szabadságot, mely minden körülmény között felismerni Isten győzelmes szeretetét.
Talán hitünk meggyengülése miatt sincs Isten elé állásunkban, engesztelésünkben diadalmas Kredo és öröm, pedig Isten Országa igazság, béke és öröm a Szentlélekben. S a mégis igazság, mégis öröm, mégis béke begyakorlása az aszkézisnek olyan szellemi útja, harca, amiben követnünk lehet és kell Sára testvért. 

Ez azért s fontos, mert a mi korunk Isten tagadása mögött a csüggedés, reménytelenség, a szenvedéstől való félelem áll.

Minden nap elimádkozzuk reggeli imánkban a Mercedesz Szűzanyához szóló fohászt:
Szabadíts meg minket és általunk minél több felebarátunkat a testnek, a világnak és a gonosz léleknek a kötelékeitől.
De ha nem vigyázunk, akkor még ez a fohász a hit örömével, a Krisztus Arcának fényével összeegyeztethetetlen szomorúságot fogja bennünk erősíteni, hiszen a ilyen a világ, s összeszorított foggal fogunk hadakozni.

Ne felejtsük el, hogy Mária, a Napba öltözött Asszony, a fogolykiváltó – aki a Szabadulásunk, - a Krisztusunk világrahozója -, aki az Élő Víz pünkösdi Lelkének Kútfője .
Máriás módon – Magnificattal – Isten dicsőítéssel átértelmezve a történelem és a világ minden eseményét  válik történelmünk, az itt és most is üdvösségtörténetté – az Istentől akart szabad-akaratú igen-ek útjává, melyen érkezik az Úr, aki volt, aki van, aki eljövendő….

Érdemes átgondolni a közeli Mária ünnepek mondanivalóját – Mária születésnapja arra tanít, hogy Istennek örök gondolata van rólam, anyám méhétől IGENT mondott az életemre, s bár én nem vagyok ment az áteredő bűn terhétől, de újjá születtem és újra meg újra újjá kell születnem vízből és Szentlélekből – 
  	Érdekes belegondolni, hogy Mária nem ismerhette a bűnbűnatból és bűnbocsánatból fakadó örömet! – A megóvottság háláját igen!
Mária névnapja – a néven szólítottság ünnepe, titok, hiszen nem is ismerjük egészen pontosan a jelentését. De az a fehér kavics, ami az új nevet hordozza a keresztre felmagasztalt Krisztus szájából hangzik el, s teszi őt a Szűzet – Asszonnyá – ahogyan Éva állt a teremtés ünnepén, és teszi a jánosok, az Úr tanítványainak, az új teremtésnek Anyjává.


Ezzel együtt jár, hogy  Piéta – a Kereszt alatt és Piéta a tér és idő üdvtörténeti határai között továbbélő Titokzatos Krisztus Testnek, az Egyháznak –
Piéta – aki ölébe veszi az Emberfia és az emberfiak minden szenvedését,  mert belőle Élet fakad, a Húsvét Élete és a Pünkösd Lelke. Nem véletlen, hogy Mária, aki minden bizonnyal megértette  és szívében a remény forrásaként fontolgatta a naimi özvegyasszony egyszülött fiának feltámasztását – nem ment ki a sírhoz, halott Krisztust keresni……

Mária, Boldogasszony – akinek amenje- igenje- boldogító, mindennek értelmet adó hit,  aki a feltámadott Krisztus nap-fényébe öltözött, és ez a Krisztushoz, az Atyaisten jobbján ülőhöz tartozása, - az Isten országának országlásának bizonyossága – az Ő szabadító – fogolykiváltó hatalma.
Tele vannak a hírek különböző vérző és könnyező szobrokról, képekről, ikonokról, - van, amiről egyértelműen kijelentette az illetékes egyházi hatóság, hogy hitelesnek tűnik, de többségük talán csak annyira akar bennünket figyelmeztetni – hogy  a vér és könny, nem is érinti még a szobrok arcvonásait  sem – még kevésbé  a Boldogasszonyt!

Mert ő látja, ismeri, tudja a belőle testet öltött örök IGE szabadító erejét, hatalmát, az IGEN- mondásban rejlő gazdag IGÉRETET – melynek IGÉZETÉBEN járva, melyre figyelve
leoldódnak a negatív gondolatok, szorongások, ideigvaló szenvedéstől való félelmek idegeket tépázó, lelket megkötöző bilincsei.

A régiek tudták, hogy az acedia – a szomorúság a nyolcadik főbűn, azaz olyan lelkiállapot, mely elszakíthat Istentől, aki Élet, Öröm, Igazság, Szeretet.

Máriától, a boldogságos Szűzanyától, a boldog igent, legyen-t mondótól kérjük és tanulgassuk, úgy fontolgatni az Igét a szívünkben, úgy életet adni a bennünket személyesen szólongató Igének  gondolatban, szóban, cselekedetben, hogy az Élet Igéje legyőzze bennünk és körülöttünk  a test kábulat kereséseit, a  struktúrává vált bűn, szomorúság, tudatlanság, hitetlenség önjáró mechanizmusát,  és egyszerre csak azt vegyük észre, hogy menekül a gonosz lélek az Urat gyermeki bizalommal dicsérők elől.

Testvér, légy boldogan igent mondó a felismert hívásra, légy boldog megvalósítója a felismert, megértett Igének, dicsőítsd Máriával a Mindenhatót, aki nagy dolgokat cselekszik ma is az emberért az emberrel,  légy Máriává, és add és éld Krisztust a világba – és meglátod Isten dicsőségét.
 





*
***
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Eger: 2005 KHI
Az Újrakezdés Krisztusból dokumentum a Vita Consecrata ötéves évfordulóján jelent meg. Ebből idézek:  A Novo Millenio Ineunte rendkívüli és igen kifejező folyamatosságot mutat a Vita Consecrata néhány   alapvető tézisével.: Krisztus, minden ember életének a középpontja, (11)  a pasztorális gyakorlat és az életszentségre vezető út tanítása,  kötelező jellege, a keresztény élet igen magasra tűzött normái (12), a lelkiség széleskörű elterjedésének szükségessége,  a kontempláció  fontossága az imában és az Isten Igéjének hallgatása.(13), s a szentségi élet pótolhatatlan hatása, (14), a közösségi lelkiség (15), és a Szeretetről való tanúságtétel, mely a szenvedők,  a gyűlölet rabszolgaságától sebzett világ iránti találékony szeretetben fejeződik ki, ökumenikus lelkiségben és a vallások közötti dialógusban. (16).

A megszentelt élet a világban, a domináns kultúrában mintegy alternatív életforma legyen. Az ebből adódó   életstílus, az Abszolútum keresése gyógyszer korunk bajaira.  S ez áldás és remény az Egyház szívében az emberi élet és az Egyház igazi élete számára..(21).

Szeretem azt a jelenetet, amikor Jézus felmegy a hegyre és magához hívja, akiket akar, mégpedig a Nyolc Boldogság szavaival - igéivel, - és vannak, akiket annyira szíven talál meg-igéz az Élő Ige, hogy annak apostolaivá, vannak, akik tanítványaivá - a 72-vé, vannak, akik barátaivá, vannak, akik útitársaivá (asszonyok, akik gondoskodnak róla) és vannak, akik híveivé válnak, akikhez betérhet megpihenni, akik asztalt terítenek neki és övéinek, akik sokszor névtelenek, még az apostolok számára is, de akikre Jézus számíthat, és azt üzenheti nekik: add oda a szamaradat, a Mesternek szüksége van rá.... vagy, készítsd el a felső termet, mert nálad akarom eltölteni a Húsvétot.
Fontos számomra egységben látni keresztény elhivatottságunkat, kiválasztottságunkat
	 egy olyan világban, mely a hivatástudatot elit csoport gőgjének éli meg, és támadja, a maga szintjére akarja lerántani, mely a kiválasztottság másságát jel-szerűségét nem akarja tűrni, sárral dobálja, a perverz másságot pedig reklámozza, 
	- egy olyan világban, mely   állandó alapzajjal támadja a hallásból fakadó hitet és  a hazugság sokféle formájával az életet adó igét, az életet hordozni képes igent - az elkötelezést teszi szinte lehetetlenné.
S ebben az egy keresztény hivatásunkban - a szentségre szóló meghívásunkban, különféle, életállapottá váló karizmákat kapunk Krisztus háza-népének szolgálatára, Krisztus Titokzatos Testének építésére, s hogy sürgessük az Úr érkezését.
Az az Élő Ige, ami engem egy életre szíven talált az elsőáldozási előkészületkor tanult főparancs: Szeresd a Te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből, felebarátodat, pedig, mint önmagadat, -  és ez az az IGE, mely állandóan átjár, visszhangzik, új mélységet nyer, szembesít, - s egész életemben arra késztetett, hogy másokat is beleszólítsak ebbe az életnek értelmet adó felismerésbe. így lettem szociális testvér, így lettem novicmesternő több, mint húsz éven keresztül,  így lettem lelkivezető, s most közösségemben a testvérek bizalmából a kerületi helyettese.
Hálás vagyok azért azokért, akikkel kapcsolatba kerültem, s akik közül sokan sokfelé mentek, ferencesekhez, karmelitákhoz, hozzánk, férjhez, s bizony növekedett a körünkben néhány papi hivatás is, sokakkal kerültem kapcsolatba a lelkiségi mozgalmakban, s amikor rájuk gondoltam, először tipizált képek álltak elém:
- az egyke, a felnőttkori megtérő, a késői hivatás, a pendliző, az alkoholista szülők gyermeke, a "jó katolikus családból" érkező, a habituálisan simulékony, fészek kereső, a testi fogyatékos, a karrierista, aki céljaira akarja használni a közösséget, - ( s aki ha még inkább karrierista lenne, még nagy szent is lehetne belőle)

De nem eset-tanulmányként akarom idehozni, azokat, akiknek útitársa lehettem, hanem engedtem, hogy kérdéssé fogalmazódjanak bennem az életsorsok, mert szeretném, ha mindannyian kérdező-kereső útitársai lehetnénk azoknak,  akiknek tovább kell adni az Örömhírt: megtaláltam a Jézus Krisztust, az egyetlen Megváltót, jöjj, kövessük együtt. 
Tehát:
l. Mit jelent a "Mi Atyánk' 
- egy alkoholista apától rettegő vagy csonka családban felnövőnek?
- annak, akinek apja veréssel szerzett érvényt a jogainak? – 
-annak, akinek apja belerokkant a kenyérkeresetbe avagy a munkanélküliségbe?
 	az egyik lelkigyakorlatos délután feltettem a kérdést egy kb. húsz fős csoportnak: Hogyan élted meg az édesapáddal való kapcsolatodat? A résztvevők között voltak jó, stabil keresztény családból jövők is. Az eredmény annyira negatív volt, hogy arra fel kellett figyelni, itt valami nem stimmel, ez nem objektív kép. S aztán felfedeztük, hogy  ez a transzendencia sebe bennünk, a szív kielégíthetetlen őssejtése az Isten atyaságáról, s ez vetítődik rá szinte szükségszerűen a vérszerinti édesapa képére. Ezért bizonyos értelemben szükségszerű és jó, hogy azt elveszítse, mert csak így talál rá arra, aki az ŐSKÉP, aki az Emberfiának, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja. Felszabadító felismerés volt, elősegítette, hogy kiengesztelődjünk a szüleinkkel, meg tudtuk bocsátani, hogy csalódtunk bennük, mert hiszen nem ők az Isten, hiszen velük együtt kell mondanunk a Miatyánkot, azaz testvéri szintre kell jutnunk velük, felnőtt kapcsolatra, s aztán átgondoltuk, ez, mennyiben vonatkozik szerzetesi előjáróinkkal, más tekintélyszemélyekkel való kapcsolatunkra..
Természetesen lehetséges, hogy szakember segítségét is igénybe kell venni, az emberség gyógyulásához.

2. Mit jelent a "Legyen meg a Te akaratod!"  
- amikor a mai ember isten-nélküliségének a mélyén a szenvedés botránya lappang, és nem filozófiai tagadás. Amikor fenyegetően, megemészthetetlenül zuhog ránk  közeli és távoli embertársaink éhhalálának, betegségének, kínos halálának képe, melynek csak tehetetlen nézői vagyunk?  Hát ezt akarja - engedi az Isten? Ha meg nem akarja, akkor ennyire gyenge és tehetetlen?  
Ez elől a közömbösség betonbunkerébe menekülnek sokan, hiszen ezt nem lehet elviselni.
	Nem megoldás mindig a Kereszt botrányára hivatkozni és a getszemáni Jézus példájára, mert elborít a szorongás, hogyha kimondom Istennek: Legyen meg a Te akaratod, akkor valami rettenetes  fog történni. /kicsit  humoros példája ennek, hogy az egyik - ma már jó negyvenes  testvérem számára volt nagy felszabadulás az örömteli teremtő Legyen, és Mária magnificatos Legyen- szavának meditálása, s vallotta be, hogy 12 évesen, 1956 október 22.-n azt kunyerálta  az Úristentől, hogy csak holnap ne legyen matek-dolgozat, - hát nem lett, hanem forradalom, és évtizedekig nem mert többé szívből jövő kérő imát mondani)
Csak azok tudják kimondani igazul a "Legyen meg a Te akaratodat" - akik  gyermeki bizalommal időnként  tudják kérni: Uram, legyen meg most az én akaratom, kérésem, akard már ezt Te is, hiszen úgy szeretném - mert Istent megdicsőíti a kérő ima.
S lassanként megsejtjük, hogy a "Legyen meg a Te akaratod" mögött, nem csak az ember, az Emberfia bizalma van ott, hanem ott van a boldog Isten kinyilatkoztatása: Szeretett Fiam vagy, gyönyörködöm benned... ....  a nekem örvendező, jót akaró, életteret engedő Isten szavára, ki tudom mondani a választ -követlek, bárhová is mész... IGEN....így gyógyul a túlságosan is csak a getszemáni órához kötődő" Legyen" - engedelmesség szorongása - és válik a felnőtt keresztény, a meghívásra készségesen válaszolni tudó pap és szerzetes engedelmességének alapjává.

3.Mit jelent a bűnbánat, és hogyan tapasztalhatja meg az irgalmat az
 , akit frusztrál a szülői elvárás-rendszer, aki érthetetlen bűntudattal éli meg, hogy nem felel meg az elvárásoknak.
Mit jelent a bocsánatkérés, megbocsátás, jóvátétel  - szentségi gyónás - azoknak, akik abban nőttek fel, hogy:
- bűn az, ami rosszul esik, - 
- bűn az, amit észrevesznek, - ami másnak árt,
- nincs bocsánat, ne hibáztál volna
- bűn az, amit te annak érzel
s akiknek élete mégis sokszor olyan feltáratlan és gyógyulatlan bűnökkel sebzett, mely a pogány korokat jellemezte, s melynek kezelésére a gyóntatók nincsenek felkészülve, rá se kérdeznek.
Mit jelent a kiengesztelődés olyan családokban, ahol Arany János fülemülefüttye óta csak romlott a helyzet, és a némaság falai épülnek a családtagok között.
	Olyan korban élünk, mely nem megbocsátja, hanem elpszichológizálja a bűnt, vagy bagatellizálja. Minden idők szentje - bűnbánó bünősnek vallotta magát Isten és ember előtt.
Soha nem ismert méreteket öltött manapság a fel nem oldott bűnök következményeként a szeparációs félelem, elidegenedés, elvetettség érzés, - hiszen ahogyan Sík Sándor mondta: közös az érdem, a bűn is közös....
Akkor tudjuk vállalni, hogy életállapotunk a bűnbánat, az állandó megtérés - Szt Benedek lelki családja erre fogadalmat is tesz - ha tapasztalatunk van Isten irgalmáról, - ha a bűnbeesés történetet nem zárjuk le az izzó kardú szeráffal, hanem  meglátjuk és láttatjuk, hogy Isten ' átmegy szabóba', s bőrnadrágot készít az embernek, hogy meg ne találjon fázni a Paradicsomkerten kívül.
Jó gyakorlat és egyben fogalomtisztázás, ha kikeressük a Bibliából a bűn formáit és az azoknak megfelelő gyógyító választ:
- hiba - valamit nem jól tettem
-vétek - eltévesztettem valaminek a célját
-törvényszegés - a játékszabályok, életszabályok, Istennel és emberrel kötött szerződések megszegése
- a bűn - elszakadás Istentől.
S jó, aztán tanulgatni  az ennek megfelelő kiengesztelődési formát: elnézést kérek, sajnálom,  jóváteszem, ne haragudj, majd pedig: bocsáss meg - és megbocsátok. Ez készíti elő  elkötelezett keresztény élethez, papi, szerzetesi hivatáshoz alapvető az u.n második megtérés, ami elvezet ahhoz a szabadsághoz, hogy vállalhatom az igazságot, hogy bűnös vagyok, mert az Isten neve Irgalom!!!! S ez egyben a tökéletesség és igazság útja - Isten a tökéletes, és én irgalomra szorulok, ez az igazság! 
Az erre való rányíláshoz alapvetően fontos, hogy meg legyem az Istennel, önmagammal, környezetemmel való kiengesztelődésnek az életritmusa - naponként, - este a nap áttekintése, lelkiismeretvizsgálat, hetente a péntek megünneplése, mint bűnbánati napé, havi szentgyónás, advent és nagyböjt bűnbánati időszak jellege, mert a kiengesztelt élet hálaadó élet, és csak a hálaadó lélek képes az Örömhír apostolává lenni.


4.Mit jelent az alázat és engedelmesség
- a kisebbségi érzéssel terheltnek,
- a kisebbségi helyzetből érkezőnek ( diaspora kereszténységben élünk, de gondoljunk bele,  de még inkább idetartoznak a határon túli magyar hivatások, avagy cigányságból vagy csángó földről érkező hivatások)
-annak, akit gyermekkorától csúfoltak szegénységéért, vagy mert sok testvére van
-annak, akit megnyomott a szülők elvárás-rendszere, és ezért vagy a kamaszos lázadás rögzült benne,  vagy infantilis mindent elfogadás, biztonságkeresés.
-aki előtt nem volt eszményí és tiszteletreméltó felnőtt
- aki mindig enged, mert nem bírja a feszültséget.
-mit jelent az alázat igazsága egy olyan korban, amikor az emberben összetört az Isten-képmásiság méltósága., mely erőszakba és kegyetlenségbe menekül
 
A mai keresztényt a kevélység negatív formái kísértik: Isten legyen a talpán, aki engem is szerethet, aki képes engem üdvözíteni.
	Az egyik lelkigyakorlaton Jézus ÉN-kijelentéseit elmélkedtük, meditáltuk, és döbbenetes volt látni, hogy az ÉN VAGYOK meditálása mennyire depresszív légkört teremtett, mert előhozta azt a szorongást: akkor én ki vagyok, mi vagyok, vagyok-e egyáltalán? Ezt aztán egy allaluja hozzácsatolásával oldottuk, de jellemző az én-.gyengeségnek ez a jelensége. S talán ebből lehet megérteni, hogy az ön-állitás, mégha erőfeszítéssel történik is, nem lázadás, és hogy csak az tud meghajolni, akinek van feje,  aki gerinces és működnek a hátizmai. Az alázatossághoz vezető út ezért először is a felemelt fejű, kitárt karú ima, a megváltottság, kiválasztottság, az üdvösség örömének az elfogadása. Ebben sokat segíthetnek a zsoltárok: "Kívánja a Király szépségedet...Hát igen, lehet, hogy rossz az ízlése, de hát ha ez kell neki?...Aztán kezdjük elfogadni, hogy ő maga öltöztet fel aranyos ruhába, és rácsodálkozunk, hogy dísszel ékes a királyleány belül is....és ez mi vagyunk...
Az alázatosság magatartássá lett erő, mely segít megmaradni a hálaadásban mindenért, s elfogadni az igazságot Istenről, önmagunkról a világról, akkor is, ha abban örömünket találjuk, s akkor is, ha nem.S ez a lelki szabadság -Isten fiainak méltósága, olyan nagy dolog, hogy ezt senkinek sincsen joga megalázni, elhomályosítani, meggyalázni, összetörni, - ebből fakad a tisztelet a másik iránt. Csak akkora árkot lehet átugratni, ami megfelel a ló erőfeszitő-képességeinek, a belső szabadság mértéke  szerint lehet élni az engedelmességet, alázatot, különben megnyomorít, s úgy be kell vésődnie a bizalomból fakadó szabadságnak, hogy krízis idejében is képes legyek árkot ugratni. Tehát az állításra, ön-értékre, ön-érzetre nevelés, sok- sok értékválasz adás készíti elé a meghajolni tudást, az értékek felismerését, s ebből fakad a mások üdvösségéért való buzgalom is.
Az előjárók, novicmesterek részéről nagy belátás és alázat kell ahhoz, hogy meglássák a rájuk bízottakban a Krisztust, és ne azt kívánják, hogy a fiatalok lássák meg őbennük az Urat. Ez majd akkor fog kialakulni, ha a fiatalok megtapasztalják, hogy az előjárok az Élet Igéjét adják nekik

5. Mit jelent a konszekrált szüzesség, a cölibatus , a Mennyek Országáért való tisztaság
- annak, aki nagycsoportos korától koedukáltan öltözött vetkőzött 
- aki óvodás korától csoportos önkielégítő játékokban vett részt
-akit megerőszakoltak, - akár a TV látványain keresztül, -vagy az utca jelenetein, vagy otthon
-akinek partnerkapcsolata volt
-aki nagy érzelmekkel éli meg társ és gyermek utáni vágyait
-aki nincs harmóniában emberségével, nemiségével, testével,
-- annak a fiatalnak, akivel apja szexualisan visszaélt, - akinek anyja ebben cinkos volt – 
vagy szintén áldozat -képessé válhat-e Isten hívásának elfogadására, vagy ő az, akiről Jézus azt mondta: az emberek tették alkalmatlanná….(keveset tudunk a gyermekeket a családban ért erőszakról)
- aki hátrányosnak érzi, hogy lány
-akinek kortársai között szégyellnie kell, hogy szűz
-akibe azt sulykolják, hogy az ösztönerők, vágyak legyőzhetetlenek, és aki azokat mederbe akarja terelni természetellenes
-Sokféle módon próbáljuk megközelíteni ezt a titkot. Ebben alapvető a Szentháromságos Egy-Isten misztériumának szemlélése, aki közösség és mégis osztatlan, s akinek az ember osztatlan szívvel és közösségi módon próbál válaszolni.  Egészen alapvető élmény ezen a területen a felismerés, hogy a konszekrált szüzesség és a házasság szentsége egymást erősítő valóságok, csak a szeretet eksztázisának az iránya más bennük.
Két, bennünket sokszorosan megsegítő képet említenék meg:
- a lenvászon, mely sok-sok mosáson és napfényes szárításon át fehéredik oltár-terítővé
 hiszen a konszekrált szüzesség , tisztaság nem velünk születik, hanem erény és karizma, - az Egyházért, a világért, - Istenért -
-a Templomépítés- (az Ezdrás féle) meditáljuk, imádkozzuk,  és hétköznapi gyakorlatokkal tanuljuk felépíteni a falakat, a Szent-nek lefoglalt területeket értelmezni kell, körül kell határolni. Fel kell építeni a bensőt, s az emberi kapcsolatainkat elrendező közfalakat, hogy meglegyen a Szentek-szentje, ami egyedül Istené, - a szentély, ahová az áldozat-bemutató lép be, ahol ott vannak oltáraink, az egészen elégő áldozat és a véres  áldozat oltárai, - az illatáldozat és ételáldozat helye és ideje, - ki kell alakítani az udvarokat, ahová beléphet az én életembe, a férfi/-nő, a gyermek és a pogány,  és külön van udvara a marháknak.
Belső struktúrák nélküli, amőba-családok kapaszkodnak össze manapság, ahol a családtagok egymás tulajdonai, érzelmi zsarolások hatnak.  Strukuturálttá kell, hogy váljanak a kapcsolataink, a bensőnk, kell, hogy legyenek fenntartott terek, idők, helyek, persze nem betonbunkerek, -  kellenek rá ablakok és kapuk, ahol örvendezve találkozik Isten népe

6.Mit jelent a szegénység annak,
- aki nem tanult meg kérni és elfogadni
- aki szégyenként éli meg munkanélküli szüleit
- akit arra tanítottak: te ne szorulj rá senkire és ne adj senkinek semmit
- aki soha nem volt még anyagilag felelős semmiért
- aki már önálló volt,
-aki megtapasztalta már magában mit jelent a proletár-düh, irigység, mit jelent a társadalmi igazságtalanság, - 
- akit a konzumtársadalom nevelt, 
- aki az 'új mindenható lehetsz'- ígéretek áldozata 
- aki anyagiak miatt nem tanulhatott tovább
- mit jelent a szegénység egy olyan társadalomban, mely nem ismeri a tisztes szegénységet
- mit jelent a szegénységet, mint hatalom-nélküliséget, kiszolgáltatottságot feldolgozni, átölelni, a mai magyar társadalomban?

Fiatalok észrevétele volt, talán éppen a Pasaréti templom kapcsán, hogy jé, a ferences szentek mind királyleányok és királyfiak voltak... Hát igen, a nincstelenség is betölthet, birtokolhat. Könnyebb a kincses ember öntudatával ajándékozni, mint szegénységemből adni, sőt rászorultságomat, eszköztelenségemet a szegénység boldogságának felismerni. 

Még a hitoktatásba is bekerült az a szemlélet, hogy avégre vagyunk a világon, hogy építsük-szépítsük földünket, s a végső igazság-jutalom az  nem méltó a felnőtt keresztényhez, az ópium a népnek. pedig egyre inkább be kell látnunk, hogy  az emberélet, a nemzetek élete, a világ túl rövid ahhoz   megadja kinek- kinek a magáét, - ez Krisztusnak, a Királynak a végső szava lesz hozzánk, -ha kicsinyek, szegények, irgalmasok, szelídek üldözöttek, hajléktalanok vagyunk, s irgalmas szeretettel fordulunk a többi kicsihez.
Csak az tud szegény lenni, aki királyfi, aki tudja, hogy kincs az Isten szemében, s Jézus őérette hagyta ott a Mennyek Országát,  - kincses ember vagyok, mert van Istenem, - és kimondhatom Istennek: Nincsen kívüled más javam, - s azt, hogy az én Uramnak, Jézus Krisztusnak szerelméért mindent szemétnek tekintettem.... 
A szegénységet - az Isten előtti szegénység és a helyes és örök életre mutató értékrangsor kialakítása gyógyítja. - az ajándékozni és elfogadni tudás, - a lemondani tudás megtanulása, - és ennek összekapcsolása a szegénység problémájával. (bőjt és a megspórolt étel ára a szegényeknek...) (kórházi betegek magányos haldoklása - igent mondani rá - és a magány fájdalmas élményeiben felismerni a kimondott igen elfogadottságát)
A szegénységünk sajátos területe, amikor beleütközünk a saját, a közösségünk, az Egyházunk korlátaiba, gyarlóságába, eszköztelenségébe, kicsinységébe. - s akkor nem szégyennel megtagadni, hanem átölelni, - ezt a szegénységet.- akkor is, ha kigúnyolják.

7.Mit jelent az egyháziak, a szerzetesi és plébánia közösségek langyossága a felnőttkori megtérőnek, 
- akit túlzónak, egzaltáltnak mondanak, ha szerdán és pénteken kenyéren és vízen böjtöl. ha mise alatt térdel, -
- akire azt mondják, hogy csak higgadj le, amikor állandóan a Szentírást  bújja
- akit kioktatnak, hogy nem kell ennyire komolyan venni a meghallott hívó szót, először legyen normális keresztény - azaz veszítse el a megtérés tüzét
- akinek azt mondják, hogy  a kis- közösség , mozgalom, ahol hitre jutottál az nem OKÉ, az szektás, az lelki gettó.
- akinek azt mondják: majd kinövöd  én is kinőttem

8. Mit jelent egy hivatást, követni, és elhagyni a szülőket, családot, amikor a szülők tulajdonuknak tekintik a gyermeket, - hiszen ők döntöttek arról szülessen-e vagy sem, mikor… és amikor a szülők számára az egyke elengedése az unokáról való lemondást is jelenti….
Kemény beszéd: ha valaki nem gyűlöli apját- anyját…. de ma mégis sajátos aktualitása van.
Hogyan lehet elsegíteni a fiatalt a krisztusi nagykorúságra, amikor a szülői tekintélytől való elszakadás és a hivatás elfogadásának ideje egybe esik.
A hivatás-követés is kitolódik a 28-35-évre, - hogyan lehet akkor az istenszerelem radikalitásának hiányát pótolni a tudatosság értékelésével?

9. Mit jelent  egy Credo, egy  hivatás, egy karizma, egy közösség mellett – élethossziglan dönteni 
- a posztmodern társadalomban. Félelmetes tapasztalat, hogy a kereszténység utáni világ, mennyire használja a keresztény fogalmakat, azért, hogy megnyomorítsa a keresztényeket: hogy mered azt állítani, hogy te tudod, mi az igazság? - hogy te jó úton jársz, hogy véletlenül nem vagy-e te a nagyobb bűnös csak nem tudsz róla...
- a pluralista társadalomban – ahol magam hallottam az USA-ban az egyik teológiai fakultáson a professzor szájából, hogy csak azért katolikus, mert ide szocializálódott, de éppen úgy lehetne buddhista is
- a fogyasztói társadalomban – mely mindenben az újdonságot favorizálja és idegileg tesz szinte alkalmatlanná a hűségre és érték megőrzésre.

9. Mit jelent a papi, szerzetesi hivatás a hivő katolikusok szemében, fiatalok szemében,  -- akik szembesülnek a hivatásukat hűtlenül elhagyókkal –
- azzal, hogy újra „botránya lettünk a világnak!”
- akik egyháziaktól is hallják a cölibátus megkérdőjelezését
Hogyan lehet a világnak imponálni akaró, lépést tartani akaró fiatalokat meghívni
az életszentségre? – a hősiességre-, a Krisztus-követésre?
- s hogyan lehet a megcsömörlésből Istenhez fordulókat megtanítani arra, hogy Isten szereti keze művét, úgy szereti, hogy életét adja érte -

Zsebi-baba méretű istenke - Zsebi-baba méretű áldozatot, Isten léptékű Isten - istenien nagy áldozatot kívánhat, és ezt merni kell eszményként odaállítani a fiatalok elé. De csak akkor tudjuk ezt megtenni, ha azt a nagy transzcendentális szomjúságot, mely ma a fiatalok tömegeit hajtja a Scientology-egyházba, a Hit gyülekezetébe,  ki tudjuk elégíteni az Élő Vizek tiszta forrásával, - a Szentlélekkel, - ha Isten Misztériumának tapintható, átélhető közelségre segítjük őket .S hát Szent János igérte ezt nem a túlzó karizmatikusok: Amit láttunk, hallottunk, tapintottunk, azt hirdetjük nektek..  Panaszkodós,  középszerségünket, testi-lelki sebzettségünket mások elé mércéül állító viselkedéssel elmetszük az Istenhez lendülés szárnyait. Szent Benedek azt mondja, hogy az apát úgy vezesse a rábízottakat, hogy a gyenge ne lankadjon az erősnek pedig legyen még mi után rugaszkodnia.
Nagyot változott és változik a világ, újra kisded nyáj vagyunk, de újra tapasztalata sok fiatalnak: Él az Úr, találkoztam vele, követni akarom, bárhová is megy. Lehet, hogy valaki túl sötétnek látja az elhangzottakat, nekem ezek mind személyes Isten-élmények, mert megtapasztaltam, hogy minden hivatás-csira csoda. "Mielőtt fogantál, már ismertelek, anyád méhétől hívtalak" - ez azt jelenti, hogy a megfogant hivatáscsirákat az anyaméhtől gondozni  kell.  Mert éppen úgy ki vannak  téve az abortusznak, mint a természetes élet csirái.. Nagy hála van bennem, hogy sok hivatáscsirát láttam kibontakozni, s van fájdalom is, mert láttam elhalni is hivatáscsirákat. Ezért tapasztalatból tudom, hogy minden édesanya, elsőáldozásra előkészítő hitoktató, gyóntató pap, plébános, kisközösségvezető, lelkivezető  közös ajándéka a hivatásgondozás, aminek gyökere a hit öröme. S  ha az örök hívást csak nagy kanyarok után hallja meg valaki, akkor is segíteni kell, hogy képessé váljon   a válaszadásra.  Isten kövekből is tud fiakat teremteni Ábrahámnak, hát hogy ne tudna néven szólítani, magánál megtartani fiatalokat akik nem is kőből, olykor inkább pudingból vannak. Hálás vagyok, hogy  ennyien vagyunk, akik az Egyház anyai szeretetével fordulnak oda a hivatáscsirák felé, mert meggyőződésünk, hogy jó az Úrhoz tartozni, jó őt szolgálni, teljes szívvel, teljes lélekkel és minden erővel. S talán a mi hitünk örömét, hivatásban hűségét is felhasználja az Úr, és elveszi a vakságot és süketséget népéről, és sokan válnak képessé arra, hogy válaszoljanak életükkel és halálukkal az Ő meghívó szeretetére.   

Az a meghívás, hogy valaki sajátos konszekrációval kövesse Krisztust, a Szentháromság egy Isten ajándéka választott népének. – mondja az Újrakezdés Krisztusból dokumentum. Talán mondhatjuk, a kérdező fiatalnak, amikor a Zsinat utáni teológia fényében nem érti, miért jobb út a konszekrált élet, s ha nem jobb, akkor miért kellene vállalni: hogy a családos élet hivása, hogy a szentháromságos Isten életközösségének képmásiságát hordozza, itt a földön építse Isten Országát, jelenítse meg, s a konszekrált életé pedig, hogy az Egy Isten – a Szent visszfénye legyen, és az Eljövendőre murtasson.  A közös szentségi eredet a keresztség, így a konszekrált férfiak és nők ugyanabban a szentségre szóló meghívásban részesülnek, mint a többi hívő.  A konszekrált élet sajátos feladata, hogy jelei legyenek a szentségre szóló egyetemes meghívásnak. (25).

A konszekrált férfiak és nők sajátos és új  konszekrációra is meghívást kaptak (26), az Egyház javára, mely arra készteti őket hogy hasonuljanak Krisztushoz, aki szűz volt, és az apostolokat akik annyira szenvedélyesen szerették az Urat. (27).  A mi világunk ettől az életstílustól olyan prófétai  tanúságtételt is vár,   mely evidenciaként megerősíti Isten és az örök élet elsőbbségét, a tiszta, szegény és  engedelmes Krisztus utánzása és követése által, aki teljesen Isten dicsőségére és embertársai szeretetére szentelte oda magát. (28).

A konszekrált személyekből áradó meggyőződés arra hív, hogy fontoljuk meg a kegyelem elsőbbségét és válaszoljunk arra nagylelkű elkötelezettséggel.(29). Az igen elterjedt szekularizmussal szemben széles körben nő a lelkiség iránti igény is, s ez gyakran az imaélet megújulásában fejeződik ki. (30).  Az élet eseményei, még a hétköznapi események is gyakran a megtérés fényében nyernek csak értelmet. A konszekrált személyek átadják magukat az evangéliumi élet szolgálatára, s ezzel a lelkiélet sokféle gyakorlatát őrzik meg elevenen  a keresztények között. A szerzetesközösségek egyre inkább törekednek arra, hogy az ima, az Ige közös hallgatásának és megosztásának, a liturgikus ünnepnek, a tanításnak és a lelki vezetésnek a helyeivé váljanak. S ez, még ha nem is tudatosul bennük sokaknak javára van. (31).

9. Akiket Isten arra hív, hogy kövessék és utánozzák Jézus Krisztust arra vannak konszekrálva és azért kapták a hivatást, hogy folytassák Krisztus küldetését a világban. Valóban a Szentlélek által irányított konszekrált élet maga válik misszióvá.  Minél teljesebben hasonulnak a konszekrált személyek Krisztushoz, annál jelenvalóbbá teszik Krisztust a történelemben a világ üdvösségéért. (32).  Amikor rányílnak a világ ínségére  és Isten szemével szemlélik, a feltámadás reményére mutatnak rá, hiszen készek azt a Krisztust követni, aki azért jött közénk, hogy „életünk legyen és bőségben legyen” (Jn 10.10).

Ha megerősödik az identitásunk, a cölebsz élet, a konszekrált élet értéktudata, nem magabiztosak, hanem Isten-biztosak leszünk, és Lélekben és Igazságben merünk és tudunk válaszolni a kérdést feltevő fiataloknak, kérdezőknek, istenkeresőknek.
























Mint harmat, hulljon már közénk
2006. adventi elmélkedés
,
Mint harmat, hulljon már közénk
 mint eső essen az Igaz!
	énekeljük az ősi dallamot. – de talán nem is emlékszünk rá, mikor voltunk valóban vágyódóak, szomjasak, - mint a sivatag a hajnali harmatcseppre, hiszen kinyitjuk a csapot és folyik a víz, hiszen colát és üdítőkön élő nemzedék vagyunk. S mégis, vannak falvak, ahol nitrátos víztől halnak meg csecsemők – sokszor van víz, de mérgezettek a felszíni vizek, s csak palackozott, kimért vizet ihat az, aki szomjas.
	S ezért talán nehezebben értjük meg, mit jelent az adventi várakozás, mit jelent az Isten utáni vágyakozás, sóvárgás, mert nem csak a vizeink, hanem a vágyaink is betegek.
Betegek, mert olyanok, mint a felszíni – mérgezett vizek, manipuláltak. Már észre sem vesszük és nem vágyunk többre, mint pillanatnyi megoldásokra, pillanatnyi békességre, pillanatnyi jó érzésre, örömre.  Felszínes vágyaink, beteg vágyaink gyógyulásának ideje az Ádvent, s ebben utat mutat, vagy, hogy stílusos legyek –szívünk tisztavizű, mély vágyaihoz segít visszatalálni bennünket Sára testvér, aki adventi ember, mert a vágyódás, a szenvedélyes várakozás és újrakezdés feszültségében élt,  aki boldog, mert merte szenvedélyesen vágyni a nagyot, az igazit – az Úrral való életet.
Tőle szeretnénk most tanulni: szenvedélyes vágyódást, szenvedélyes szeretetet, szenvedélyes készséget az életadó, önátadó szolgálatra, mert Jön az Úr!
Mit mondasz magadnak, mit mondasz nekem, nekünk, Testvérem, Sára?!

Naplórészletek:
"Legyenek felövezve ágyékaitok, s ti  hasonlók ama szolgákhoz, kik Urakat  várják." Igen, el tudom képzelni magam elkészülten, égő gyertyával;  amint várom az Urat és várom a zörgetését hogy azonnal megnyissak neki. Csak az a baj, hogy ezt az érkezést mindig szó szerint veszem. Mindig valami nagy,
 ünnepélyes menetet gondolok, mindig úgy gondolkozom ezen, mintha úgy érkezne az Úr valóságosan ünnepi menetben, és kezével zörgetne. Pedig az Úr nem így jön. Hogyan látogat az Úr? Néha örömmel, néha könnyel, néha boldogsággal, néha szárazsággal, néha telve kegyelem-esővel, s mindezeken
 kívül látogat az emberek, a munka, a hétköznapok által. Ó, ha egészen elkészült lennék, ha igazán folytonosan várnám, akkor nem lennének elborulások, idegességek, türelmetlenségek, apró szeretetlenségek, akkor a hangom, bárkihez is szólok, mindig édes lenne, akkor mindig volna mosolyom mindenki számára. Jézusom, add, hogy mélyen lelkembe véssem, hogyan kell
 várni, hogyan kell elkészültnek lenni.

Igen- én is így- én is így! Testvérem, boldog Sára, könyörögj érettem, érettünk!

Jézusom, én szeretni akarlak, nagyon-nagyon szeretni. Lángoltasd fel a szívemet, gyújts  tüzet,  hogy tudjak  égni  Érted, lelkesedni. Érted, és egészen, egészen a Tiéd lenni.

Igen- én is így- én is így! Testvérem, boldog Sára, könyörögj érettem, érettünk!

Nagyon szomorú vagyok. Sőt több, írhatom, elkeseredett. Érzem, hogy. mily nyomorult, gyenge és esendő vagyok! Tele mindenféle nemtelen irigy gondolattal, érzéssel. S hiába küzdök! Úgy megül, hogy szinte fulladok. Kiszáradt, redves, hideg vagyok! S én gondoltam valaha arra, hogy szent leszek! - Oh, könyörülő Krisztus, könyörülj rajtam!

Igen- én is így- én is így! Testvérem, boldog Sára, könyörögj érettem, érettünk!

Igen a lelkiismeret  mardosása, a bűntudat az, ami legjobban  ránehezedik lelkünkre. Ezt éltem át legutóbb is, - milyen nyugtalan voltam,  milyen bizonytalan, hogy féltem. És  milyen nagy megkönnyebbülés  volt a szentgyónás!

Igen- én is így- én is így! Testvérem, boldog Sára, könyörögj érettem, érettünk!

Tegnap vagy tegnapelőtt ismét erősen és élénken egyszerre szinte fellángolt bennem ismét a cigaretta utáni vágy! Kísértés! Kísértés! Tudom. Most is érzem, néhány pillanatig tartott, de nagyon heves volt.  Lehet, hogy ismét visszatér. Készülnöm kell  rá. Isten segíts! Nélküled képtelen vagyok mindenre, Veled mindent tudok! Óh, hát segíts, segíts meg!

Igen- én is így- én is így! Testvérem, boldog Sára, könyörögj érettem, érettünk!

Fáradt vagyok most már néhány nap óta nagyon. Alig tudok figyelni, sőt alig tudok küzdeni az álmosság ellen. Tegnap az esti imánál vagy kétszer is  aludtam. ...Tudom, hogy most nehéz napok jönnek, a munka összetorlódott, nagyon neki kell látni. Ezzel kapcsolatban is ideges és türelmetlen vagyok! Nyugalom. Nyugalom. Tied vagyok Jézusom: Minden munkámat irántad való szeretetből akarom végezni! Segíts meg! Ne engedd,
 hogy elsodorjon az ár, a munka, a tevékenység árja, s engedd meg, hogy mindent el tudjak végezni! Amen. Amen

Igen- én is így- én is így! Testvérem, boldog Sára, könyörögj érettem, érettünk!


Ha volna valakinek a lelkében bűn, amelytől nem tud szabadulni s volna a szívében kétségbeesés, az tekintsen. Krisztus szöggel átvert kezére, mely minden bűntől feloldoz. Ó, milyen jó ezt tudni. Hányszor éreztem ezt! Hányszor estem el! Hányszor zuhantam le! De szenvedélyektől fekete lelkem legször-nyűségesebb mélysége sem elég mély ahhoz, hogy eltemetődjem  benne. Krisztus mindig felemel! Nem engedett elpusztulni! Úgy szeret engem, hogy mindenhová utánam jön! Megmenteni! Oh, bár beleégne a lelkembe ez kiolthatatlanul: Krisztus úgy szeret, hogy mindenhová utánam jön! Mélységes alázat és mélységes hála!

Igen- én is így- én is így! Testvérem, boldog Sára, könyörögj érettem, érettünk!

Bűn, ki a lelkemből!  Ki, ki! Szakítani minden bűnnel végérvényesen. Nem kacérkodni ezzel és azzal a kísértéssel, míg bele nem lépsz a csapdába! A kísértést felhasználni, az azzal járó gyötrelmeket felhasználni és felajánlani azokért, akik hasonló szenvedélyek rabjai.

Igen- én is így- én is így! Testvérem, boldog Sára, könyörögj érettem, érettünk!

A lelkem Isten lehelete! Erre így sohasem gondoltam tudatosan! Valami bennem, ami egészen az Istené az, ami az énemet teszi az Istené! Felséges, de megremegtető gondolat: Hogyan kell őriznem, féltenem, tisztelnem a lelkemet! Visszapillantani arra, hogy eddig hogyan gondolkoztam a lelkemről. Soha ezt nem tudatosítottam.

 Igen- én is így- én is így! Testvérem, boldog Sára, könyörögj érettem, érettünk!

Mennyit és hogy ígér az Úristen, csak ránk bízza, hogy szűnjünk meg (rosszat cselekedni), hogy Hozzá térjünk. De még ennél is sokkal többet tesz. Hiszen jól tudom, csak kezdeni kell, a folytatásnál aztán már ott van: segít, visz! - Édes Istenem, a kezdésemet áldd meg!

Igen- én is így- én is így! Testvérem, boldog Sára, könyörögj érettem, érettünk!

A lelki szegénységet kérnünk kell  az Úristentől. Javainknak ura Isten, s adja vagy megvonja, ahogyan neki tetszik. Hiábavalóságban szegény vagy, légy igazán az. Csinálj a szükségből erényt. Az ember amiatt panaszkodik, ami
nem tetszik neki.

Igen- én is így- én is így! Testvérem, boldog Sára, könyörögj érettem, érettünk!

Nagy, nagy szeretetre van szükség, hogy érted és Neked dolgozhassak! Most a lelkem tele az esetleges misszióba való menéstől. Minden gondolatom oda törekszik! De ugyanakkor józanul akarok látni, látni akarom a nagy és komoly igazi nehézségeket is! De már most előre boldogan és örömmel akarom meghozni ezt az áldozatot! Érted, irántad való szeretetből.. Deo gratias! Istenem, add, hogy teljesüljenek vágyaim!

Igen- én is így- én is így! Testvérem, boldog Sára, könyörögj érettem, érettünk!

Én érzem, hogy engem az öröm hogyan lendít, hogyan röpít, nagyon kell hát küzdenem minden kis lehangoltság ellen. Miért Alleluja a jelmondatom? Élnem kell ezt! - Oh, Uram Istenem, édes Jézusom, add, hogy mindig, mindig szüntelenül allelujázhassak a Te színed előtt. Másként nem. Alleluja
Előtted!

Igen- én is így- én is így! Testvérem, boldog Sára, könyörögj érettem, érettünk!

Uram, olyan jó, hogy  Te vágyódsz utánunk, Te vagy aki szomjazol bennünket, és meg akarsz születni bennünk! Uram, olyan jó, hogy boldog Sára testvér benső útján is hívogatsz bennünket magadhoz, hogy merjük megharcolni az emberségünkből, a gyarlóságainkból fakadó harcainkat, veled és érted. Uram, köszönöm, hogy Sára testvér boldogságával is bátorítasz és hívsz az örömre, az élet teljességére, akarod, hogy bennünk és általunk megjelenjen az igaz, a szép, a jó, a szent ezen a beteg vágyú világon.
  Jöjj el, Uram, a lelkem, az emberségem szomjazik utánad, - Jöjj el Uram, s tedd bennem boldogsággá a hírt: 
Jön az Úr! Maranatha!
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Az idők jele és kérdőjelei az ember tragédiája láttán
avagy
kérdések Madács Imre „Az ember tragédiája”
bemutatója után


Az „átkosban” láttam először a Tragédiát. Sinkovits Imre volt akkor az Ádám, s a technika jóvoltából –az ember, az Ádám hangján szólalt meg  az Úr   is.
 	Akkor az egyiptomi kényúr bukása, az áruló és a hős görög, a tudós látszatokon túlit kutatása, a forradalmak  bukása és a falanszter rólunk és nekünk szólt – a mi tragédiánk volt. 
Akkor az örök Éva hűsége Júliaként és Izóraként, szegény leányként vagy anyává válva Ádám szemét újra meg újra elvonta a hideg szellem, a Lucifer felidézte képektől. 
Az akkori történelmi szorongattatásban Éva, az anyaöl, a család oltalmazta végső soron az embert a kétségbeesés tragédiájától – óvta meg az önpusztítástól és segítette meghallania az Úr állandóan hangzó szavát:
„Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál!”
S most, ünnepélyes öröm hirdeti meg országnak-világnak: „Áll a Ház!” Meghatott színészek vallják újra a nemzeti kultúra szent helyének Thália templomát!
  	S most úgy tűnik az az idők jele – hogy nem hangzik többé az Úr szava! Pedig az élet és irodalom a szóra és Igére épül, a hit és bizalom a meghallgatni tudás, a hallás figyelméből és fegyelméből.
	Úgy tűnik az idők jele, és a luciferi marihuánás cigaretta következménye, hogy drogos lidércnyomás a történelmi korszakok átélése, s nem a szellemi megismerés gyümölcse! 
	Az  idők jele, hogy metró és repülőgép értelmezi a múlandóságot, s hogy csak a mostani történelmi perc nézőpontjából szemlél a ma embere mindent és mindenkit és gépfegyvert lát a bizánci főpap és kommandós brigádot a keresztesek között??
Az idők jele, hogy a devalválódott szó helyett Írás vetül a civilizáció kaotikus képeire, talán mint egykor a „Mene-Tekel-Fárasz”figyelmeztetése: Megmérettünk? Könnyűnek találtat-tunk? Elvettetés a sorsunk?
Szavak és mondatok villannak fel és tűnnek el némán a jelenségek között egy világban, ahol nő újra az analfabétizmus –és a TV készételét szívja csak az elnémuló ember. Hogyan is kiálthatná válaszul  életét a sohasem hallottra, el nem olvasottra?
	Az idők jele, hogy összemosódik és elgyengül a szó és a látvány, a színház és a TV. Érthetetlen, gépi hanggá satnyul a lelkiismeret szava, s a gyermeke sírásán nem, de Disnyland figuráin könnyeit törli a bálnavadász
Az idők jele a pucér, sárban fetrengő ember, aki sárbabát alkot, alkotja önmagát. Aki nem csinált magának fügefalevelet, nem  fogadta el az Úr irgalomból neki szabott bőrruháját, lemeztelenedett a sárig a nézők és a TV jóvoltából ország és világ előtt.
Az idők jele, a mi korunk tragédiája, hogy az ember kiáltására- imájára nincsen válasz – csak Lucifer gúnyolódása Éva anyasága felett?
Az idők jele, hogy nem halljuk az Úr szavát, feddését, vigaszát és egymáshoz bújnunk is így hasztalan?
Az idők jele, korunknak kórja és tragédiája, hogy a sárba visszaalázódott embert csak víz és fénysugár, s az nem isteni-emberi Szó, megtestesült IGE mossa meg, emeli fel.
Korunk kórja és tragédiája  hogy az új Nemzeti Színházban, Madách Imre reménytelenséggel dacoló hite nem szólal meg, s így az „Az ember tragédiája”  képi túlburjánzásai ellenére megcsonkítva hangzik felénk.
	
 


*
***
*
Slachta Margit:  VILÁGNÉZETI CREDO 
2007 jan 
A szociológiai felmérésekhez ma úgy teszik fel a kérdést: hisz-e a konzervatív értékekben, hiszi-e, elfogadja-e a katolikus egyház tanítását, – részben – egészben?
Hisz - a maga módján? Azt a kérdést csak ritkán merik feltenni, hogy az életét hite szerint alakítja-e?
Sőt, hogy talán a Katolikus Egyház hite szerint alakítja-e.
Bajóton voltam a politikai fordulat után három évvel, hitoktatóknak tartottam lelkinapot, s hát hogy ismerkedjünk, feltettem pár kérdést:
 - ki vagy? - hogyan döntöttél a mellett, hogy hitoktató légy?
Megrendített, hogy a válaszok kétharmada arról szólt, hogy az elmúlt politikai éra alatt nem lehetett templomba járni, azért én hittem és egyedül imádkoztam is, a gyermekeim azért meg vannak keresztelve, jó gyerekek, de nem járnak templomba, - én visszataláltam a templomba, a hitre, szeretném most a magam gyermekei helyett mások gyerekeit hitre nevelni… stb.
Kicsit talán keményen tettem fel a kérdést: Testvérek, ha a következő választásokon a kommunisták győznek, akkor megint a „szívetekben lesztek csak katolikusok?” – mert majd megint a félelem dönt, hogy van-e Isten vagy nincs? S hogy mit szolgálja az életet és mi a pusztulás valódi arca?
Hát nagy csend lett. – S remélem, amikor pár hónappal később a Horn-kormány hatalomra került, emlékeztek erre a lelkinapra.
A nagy karácsonyi látomás a végidőkről, hogy ég és föld összeér, igazság és szeretet csókot vált, dicsőség és békesség hatja át a mindenséget. De éppen a betlehemi jászol,  nincstelensége, Heródes és a Betlehem utcáin őrködő tankok mutatják, hogy a szétesések korát éljük.
Az ortodoxia különvált az ortopraxistól, - az igaz tanítás - az igazzá-életté valósított igazságtól.
Fertőz és enervál a filozófia romlása, amikor a filozófia értelmezi a hitet: igaznak tartani valamit, amit az értelem nem foghat fel. Szlogen lett egy időben: Credo quia absurdum! – Hiszem, mert abszurd, mert az értelem nem tud vele mit kezdeni! Akkor nincs baj, ha a filozófia ennél a pontnál meghajtja a homlokát és átadja a terepet a térdelő teológiának, de ennek a kijelentésnek a következménye: hinni abszurd! Értelmes ember nem hihet!
 	A modern ember számára az igazság elveszítette kötelező voltát. Ma nem magától-értetődő, hogy az igazságra életünk napjaival, óráival-tetteivel kell igent mondani. – Ma nem evidencia, hogy a felismert igazságot kötelesek vagyunk megélni, hanem egy vállrándítás a válasz: Na és akkor mi van? 
A gyerekek azzal csúfolódnak hiszi-piszi, - a felnőttek, olykor teológusok is azt mondogatják, hogy hát szép is, jó is az Egyház tanítása, de az én helyzetemre, a mai ember helyzetére már nem érvényes, életidegen, ezt Isten sem kívánhatja… Majd a következő zsinat, a következő pápa! Stb.
Tanúi vagyunk annak, hogyan pusztult le a humanista erkölcs, ürült ki az un. keresztény értékrend, s amikor Küng és neves teológus társai világ-ethoszt akarnak összeállítani az általános emberi értékek alapján – mennyire kiderül, hogy az senkit semmire nem kötelez.
Ugyanis az értékek, ha nem személy hordozza, jelenti ki, kiüresednek, szétporlanak.
Sokféle módon szólt Isten egykor az atyákhoz, ma – s ez a Theophánia – Fiában szólt hozzánk. Korábban törvényeket adott, hogy az élethez szükséges értékeket őrizze az ember – s az ember nem őrizte.
Az ember nem képes, avagy csak ritkán és rövid ideig képes egy elvont igazsághoz igazítani az életét, valamit önmagában jónak tartani, s ahhoz igazodni, azért áldozatot hozni. Még akkor is, ha evangéliumi értékekről, vagy akár Európa keresztény gyökereiről beszélünk.
A kinyilatkoztatott Igazság – élő, valóságos emberi személy, Jézus Krisztus, Isten Fia. Ő az Emberfia, akinek a Boldogságos Szűzanya, Mária az édesanyja, az igaz-emberként cselekedni akaró József a törvény előtt apja.   
János azt mondta róla: láttuk, hallottuk, tapintottuk, asztal és életközösségben voltunk vele.
S mert megtapasztalták emberi valójában, vallották meg életüket hordozó szavakkal: Én Uram, Én Istenem!  S életük minden helyzetében sziklatámaszt adott a bizonyosság: Tudom kinek hittem! Hát erről van szó! A Credo – az Egyház hite az önmagát az embernek személyesen és közösségileg kinyilatkoztató Istennek adott közösségi és személyes válasz, mindig világnézet, világ-látás, szemlélet! Az Egyház hitére keresztelnek, a liturgia sokszor ünnepélyesen meghirdeti: ez a mi hitünk – ez az Egyház hite –A liturgiát ünneplő krisztusiak kérése: ne bűneinket nézd, hanem Egyházad hitét – s ez egybeöleli a térben – időben élettel-, szóval, vérrel megpecsételt vallomást: Jézus az Úr – az Atyaisten dicsőségére – a Szentlélek által!
A Credo tulajdonképpen mérce, lelkiismeret-vizsgálati, - életvizsgálati norma, szempontok, amihez újra meg újra hozzá kell mérnünk az életünket, gondolatainkat, cselekedeteinket. S mi magunk is, mennyire rutinszerűen imádkozzuk. Szükség van arra, hogy a magunk és a körülöttünk élő társadalom és világ valóságát hozzámérjük, s ezzel világnézetünk, szemléletünk formálódjon. 
Így merítünk-e erőt a Kinyilatkoztatott megtestesült Igazság - Jézus Krisztus életéből, - halálából- feltámadásából, arra, hogy megvalósítsuk a Mennyei Atya teremtő - megváltó - megszentelő tervét.
S ennek egyik formája, modellje az, ahogyan Margit testvér, a történelemnek egyik igen nehéz percében, Rómában, amikor az embermentés érdekében járt a Vatikánban megfogalmazta személyes hitvallását, a Világnézeti Credot. Nem mindig szerettem értettem, a szavait, kifejezésmódját régiesnek találtam, de a szavak, a stílus is olyan, mint a dió, fel kell törni. Időnként a történelem „töri fel”. Ma már nagyon érzem ennek a hitvallásnak prófétai erejét, hogy örökség ez, mely gazdagít és kötelez. 
Ebből a Credo-ból értettem meg, hogyan tudta Margit testvér a háború alatt ráállítani a Társaságot az embermentés szolgálatára, s azt is, ahogyan ennek folytatásaként az idegek vértanúságát vállalva elfogadták a mi hivatásunkat, belépési szándékunkat az illegalitás éveiben. 
Érdemes lassan, elmélkedve átolvasni, esetleg odagondolni, írni melléje, hogy ma, a mai világ szétesésével szemben a Szentháromságos Egy Istennek melyik nevét kell szembeszegeznem. Melyik tulajdonságát kell életemmel megvallanom szembeszegülve a közvéleménnyel, - szellemi-, lelki-, - testi-, környezet-szennyeződéssel.
S ez a – a megélt Credo a fundamentum – ez a Kőszikla! (ha ezért fundamentalistának csúfolnak, ám legyen!)
Igen, életemmel vallom, hogy Isten a mindenható – és nem az ember, akiről azt állítja reklám és a Harry Potter stílusú könyvek, a guruk és tudományos kutatások: mindent megtehetsz, - mindenre képes vagy! -
Igen, hiszem, hogy nem népszavazás, nem az EU törvényekhez való jogharmonizáció, nem lobi-csoportok, és gyógyszer és fegyvergyárak döntik el mi erkölcsös és mi nem. Nem ember dönti el mettől és meddig ember a megfogant és halódó élet. És paráznaság a szabad-szerelem igazi neve, és bűnös deviancia a kiélt homoszexualitás, nem alapvető emberi jog.	
Érdemes figyelemmel kísérni, hogy már most milyen ellenállást szít a média a Szentatya közeljövőben megjelenő erkölcsről, erkölcsi rendről és szexuális szabadosságról szóló körleveléről! 
	Hiszem, - vallom, hogy a Mindenható kinyilatkoztatta magát - és az erkölcsi világot, összefüggéseket a Tízparancsolatban – kinyilatkoztatta és nem népszavazásra bocsátotta.
Hiszek – az Atyaistenben – a Teremtőben – az Atyában-, a létező valóság tulajdonosában – aki maga a Hatalom! Milyen szívesen felcseréljük a doxológiában is az „él és uralkodik” formulát az – egyébként engedélyezett - „él és szeret minket”- formulával! Igen, Úr az Isten, Mindenható az Ő neve!
Éppen karácsony napjaiban röppentette fel a hírt a média, hogy egy ufó-hitű szekta sponzorálta orvos, paciense Éva névvel világra hozta az első klónozott embert! 
De idetartozik, hogy félelmetes módszereket, tablettákat, technikákat talál ki az ember a megfogant élet méhen belüli és méhen kívüli elpusztítására, s szinte tehetetlenül áll, méhen belül vagy kívül meg kell menteni egy életet. Az ember korábban is a halál osztogatójaként tetszelgett, ma már az - élet - halál uraként, - az élet adójaként is Isten akar lenni.   Hatalmára féltékenynek tartja a római pápát, az Egyházat – az Istent – amikor az felemeli intő szavát: eddig és ne tovább-, ez a pusztulás útja.

Máriabesnyőn a Család-konferencián egy fiatal elkötelezett keresztény alkotmány-jogász, aki az EU – jogharmonizáción is dolgozott, tartott előadást a jog és a kereszténység címmel. 
	Olyan jó volt megsejteni, rácsodálkozni, hogy a szakma elkötelezettje is azt vallja, hogy minden jognak van forrása, belső koherenciája, kell, hogy védje a jót és megtorolja a jog sértőjét. S jogállam nem működhet az ügyeletes diktátor, illetve demokratikus diktatúrák kézi-vezérlése szerint.
Igen, hiszek, Istenben, minden jognak a forrásában.
Persze mindegyik tételnél, a személyes elmélkedésben folytatnom kell-, mit jelent akkor ez itt és most, ebben a mai valóságban nekem, családomnak, közösségemnek, egyházamnak!

	Milyen döntést, világ szemében való balgaságot követel meg egy-egy mondata a hit-vallásnak! Esetleg mikor kell felállni egy miniszteri vagy államtitkári székből? 

Nekem életre szóló példa volt, amikor a hetvenes években úgy figyeltünk fel valakire, 
-	hogy lehet, hogy ennek szociális testvéri hivatása van, mert felállt a jól fizető tervezőasztal mellől, mert észrevette, hogy fegyver-tervrajzok műszaki rajzolását osztották ki rá, 
-	vagy az a jogász leány, aki még csak ismerkedő volt a Társaságban, de szembesült azzal, hogyha bűntető jogász marad egy igazságtalan társadalmi rendben, akkor nem csak szerzetes, de keresztény sem maradhat. 
-	Vagy az a medika jelölt, aki lelkiismereti okokra hivatkozva megtagadta a nyolcvanas évek elején, hogy abortusznál segédkezzen a kötelező nőgyógyászati gyakorlaton, 
-	vagy az a családapa, aki azért hagyta ott a jól fizető nyugati vállalatot, mert nem volt vasár és ünnepnapja se Isten számára, se a családja számára, és sorolhatnánk – mert ez a megélt Credo – 
Ma divatos lett az a fogalom, amit Margit testvér már használ: mikor azt mondja: Hiszek a Teremtő Atyánkban, aki az embert társul veszi a teremtésben – co creator az ember – együtt teremtő. 
Nálunk odahaza a szüleim nem engedték meg, hogy emberrel kapcsolatban használjuk a teremtő szót, mindig kijavítottak, az Isten teremt, az ember alkot – alakot ad annak, ami van! Hálás vagyok ezért. 
De megértem, hogy amikor a lázadó szellem a maga istene akar lenni, az Egyház fel kívánja tárni az ember méltóságát, az Isten megrendítő alázatát, ahogyan részelteti Isten az embert a szülői méltóságban, a hatalomban, képesíti a jog-hordozására, a törvényhozásra, kormányzásra.
Igen, vallom és vállalom, hogy számadással tartozom, számon-kérhető vagyok, vallom, hogy lélektől-lélekig szól a küldetésem, az emberiség egyetemességében. 
S ha őszinték vagyunk, még egy szerzetesközösségben sem olyan egyszerű megélni, hogy időbeosztásom, életvitelem apróságai, életerőim, vágyaim is a számadással tartozás, számon-kérhetőség, felelősség összefüggésében válhatnak csak igazzá, jóvá, szentté.
Igen, vallom és vállalom, hogy szabadságomat mederbe tereli az Istenre és emberre szorultságom, a tőlük való gyermeki és testvéri függés, hogy felelős vagyok embertestvéreimért is, hogy megismerjék Jézus Krisztust, az egyetlen Urat és Megváltót, s az ő tanítása szerint tudják elrendezni életüket.
Igen, vallom, vállalom, azaz kiállok érte – hogy embernek ember, szervezet, állam nem birtokosa, nem tulajdonosa, -
	Vallom ezt ma is, amikor a piac, human-power managment tervezi meg a munkanélküliek és hajléktalanok közgazdaságilag normális arányát,
	Vallom ezt ma is, amikor millió nagyságrendet ért el a modern gyermek-janicsárok, katonák létszáma, akiket ölésre képeznek ki és vetnek be a hatalmasok, amikor kormányok államok gazdasági életének alapjává teszik a drogkereskedelmet, 
	Vallom, hogy embernek, kormánynak nincs joga megengedni azt, ami pusztítja az ideigvaló és örök életet, - lásd drog-liberalizáció, - prostitució, abortusz, euthanázia, 
	Vallom ezt azzal, hogy felemelem a fejem, és szembenézek a magam emberségét és a kortársaimat megnyomorító elnyomással, bensővé lett megalázottsággal. - Valóra váltom azzal, amikor arra nevelek, segítek másokat, hogy ember őket nem alázhatja meg, és proletár-düh nélkül, krisztusi módon együtt próbáljuk meg érvényesíteni alapvető emberi jogainkat, amiket a II. Világháború után különböző ENSZ dokumentumok sorra hangoztatnak, de érvényre juttatni nem tudnak.

Igen, hiszek, Jézus Krisztusban, az Atya egyszülött Fiában, a világ Megváltójában, aki nem egy a megvilágosodottak közül, nem egy isten az istenek közül, hanem az egyetlen Úr és nincsen más!
Igen, tudom kinek hittem, kire tettem az életemet és kiért halok meg, szorulok hátrányos helyzetbe, keresek kevesebb pénzt.
Igen, megvallom hogy én Krisztust követem, akinek élete, szenvedése halála feltárta nekünk Isten irgalmát, a bűn rettenetességét, aki megváltó halálával az isteni haragot kiengesztelte – bűnadósságunkat letörlesztette.
(Olyan érdekes, hogy az ember az ember, a társadalom ellen elkövetett bűnnel kapcsolatban még érzi a büntetés jogosságát, bár ebbe az önvédelem is benne van, rekesszük ki – de a bűnnek a Szent Istennel szembeni borzalmát, s hogy az engesztelésre szorul, hogy annak következményei vannak az egyes ember és az emberiség életében – azt szinte nem képes, nem hajlandó tudomásul venni.
Valóban a mai embernek szüksége van a Szentlélekre ahhoz is, hogy meggyőzze a világot a bűnről. S az pedig Isten irgalmasságának csodája, hogy a Vigasztaló Szeretet győz meg bennünket és nem pusztán az Ige Kardja.)
Vallom, hogy Jézus az én, a mi Megváltónk, aki megtanít élni igazul, jól, szépen, szentül – hogy kialakuljon bennünk az Ő Arca, és meg tudjuk látni egymásban is az Atya gyermekeinek arcát, s az emberi közösségben a Szentháromságos Isten képmását.
Mert nem csak egyéneket, hanem választott népet, emberi közösségeket hívott meg az Isten a kortárs világ üdvösségéért.  
 Jézus nemcsak az én személyes uram, hanem, ahogyan XII. Piusz pápa a földi királyságok és hatalmak összeomlásának idején, a II. Világháború után kinyilvánította: Krisztus a Király – a szívek, a családok, a közösségek, a társadalom, a mindenség Királya. Margit testvér egyik évben mottóul, programul adta: Krisztusi világot a Szentlélek által - mennyire rácseng ez az új evangelizációra, ami az ezredforduló Egyházának küldetése. Mi nem mondhatunk le Isten Országának építéséről az egyesek lelkében, a hazában és a társadalomban.
És senki sem mondhatja, Jézus az Úr, hacsak nem a Lélek által! – hiszen abból ismerjük meg Isten szeretetét és irgalmát, hogy kiárasztotta szívünkbe a Szentlelket, és templomává szentelt bennünket egyénileg és közösségileg a világért, a világban.

Nagy kegyelem, ajándék, hogy a XX. század nagy szociális és szentlelkes pápája XIII. Leó és a következő pápák kibontakoztatták az Egyház szociális tanítását. A Szentlélek vezetése, hogy a konkrét munkáskérdésből kiindulva ma már arról szólnak a pápai körlevelek, hogy a tudatlanság, a nyomor, és a hatalom hogyan válik a szociális bűn fészkévé, hogy a szociális igazságtalanság következményeként hogyan alakul ki a strukturális bűn, mely megnyomorítja az ember testi-lelki képességét az Isten megismerésére, hogy az élet örömhír, az igazság felragyogását el kell fogadni, és életre kell váltani, hogy személyes megtérés nélkül nincs erkölcs, társadalmi haladás, igazságosság és béke, hogy tudatos életszentségre törekvés nélkül, ima és az Úr Arcának szemlélése nélkül nincs emberhez méltó élet.

1973 Pünkösdjén, az örökfogadalmam napján – s az éppen a Társaság 50 éves jubileumára esett – az Egyetemi Templomban a gregorián Credo: Dominum et vivificantem- ja szíven talált, egzisztenciális megrendített, valamit átéltem ebből.
Igen, hiszek a Szentlélekben, az Úrban és Életadóban, akit éppen úgy imádunk és dicsőítünk, egyénileg és közösségileg, mint az Atyát és a Fiút, - 

Vallom, hogy megadja mindazt a kegyelmet, ajándékot, karizmát, aminek zsengéit megmutatta nyolcvan évvel ezelőtt. 
Hiszem, hogy megérleli bennem, bennünk gyümölcseit, megszentel bennünket, egyénileg és közösségileg, hogy közösségünk- a Szociális Testvérek Társasága ecclesiola legyen – szent egyházacska – és hűségesen vallhassuk anyánknak az Egyházat. S az igen erős ellenszélben is bízunk abban, aki megígérte, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt Egyházán.
	Igen, vallom, a bűnösök és bűnbánó bűnösök közösségét a szentekkel, nem botránkozok és botránkoztatok, 
Vállalom a keresztségből fakadó szentségi meghívásnak azt a sajátos útját, melyet a Szentlélek nyitott az Egyház számára 1923-ban Magyarországon a Szociális Testvérek Társaságának létrejöttével, s melyet megőrzött nyolcvan éven át. Hála Margit testvér életéért ma az alapító napján különösen is.
Hála azért, hogy itt és most is konkrét ez a karizma, Hála azért, hogy ez a prófétai karizma arra szólít, hogy ne csak nagyszombat éji rítus, hanem a mindennapok megélt liturgiája, gyakorlata legyen, 
-	hogy ellene mondok mindennek és mindenkinek, 
-	médiának és piacnak,
-	 közvéleménynek emberi és sátáni hatalomnak,
mely Isten ellenére, az Egyház tanításával szembeszegülve életellenesen él, érez, gondolkodik, cselekszik, s akar egy új világot építeni.
	Igen, megtagadok minden közösséget a földi bálványistenekkel, szellem és bálványimádással, a sátán hitvallásával, a gyűlölettel, s a mindennapokban vállalom, hogy imádkozom ellenségeimért, azokért, akik háttérbe szorítanak, akik másodrendű állampolgárnak, jogfosztottnak kezelnék a nagycsaládokat, a keresztényeket, a betegeket, sérülteket.
Igen, vallom, vállalom, hogy az Igazság és a Szeretet, - az Egyszülött Fiú és a Szentlélek, csókot vált – bennem, átadom és elkötelezem magamat a Szentháromság egy Istennek, az Igazságnak és Szeretetnek - akinek neve ma Irgalom!
Isten engem – minket úgy segéljen! S a Boldogságos Szent Szűz!


„Anyámnak az Egyháznak szívében szeretet leszek…”
2006 Kis Szt.Teréz plébánia

Éneklik imacsoportok, ifjúsági találkozók lelkesen.  
Mit tanulhatunk ma Kis Szent Teréztől az egyházdoktortól?  Mire kérjük a segítségét? Mire volt jó körbehordozni földi maradványait az USA-tól Csíksomlyóig? 
 
Mennyi reménnyel léptük át az évezred küszöbét! Milyen jó volt katolikusnak lenni a Nagy Jubileum évében! Milyen könnyű volt elhinni a Szentatyának, hogy az Egyház új tavasza áll előttünk! Nem történhet semmi baj, hiszen a pápa újra felajánlotta a Szűzanyának a világot, éppen Magyarok Nagyasszonya napján, s vele együtt ajánlhattuk fel hazánkat is újra!

S most bűnöktől, botrányoktól, hangos a világ. A TV előtt felnövő óvódások egymást pedofilnak csúfolják. Harminc- ötven évvel ezelőtti fel nem dolgozott, el nem évülő bizonyíthatatlan és kivédhetetlen vádaskodások – rágalmak miatt mintha megrendülne a Sziklaalap? 
De különben is, nem zörögne a haraszt, ha nem fújna a szél. S valóban a júdások hagyják el az Utolsó Vacsora termét, nincs bocsánat, ne tette volna! 
Milyen Egyház az, melynek – bár sokkal kisebb hányadban mint más társadalmi keresztmetszetben pedofil, homokos stb. tagjai vannak.  ..
S milyen lelkesedéssel kapják fel a papi nőtlenség támadói, s hirdetik, amit egy pszichológus sem mond, hogy a szexuális aberráció gyógymódja a házasság!
 Ha már nem sikerült meggyilkolni, nem sikerült „jobb belátásra bírni” nem sikerült lemondatni II. János Pál pápát, aki annyira kellemetlenül pontot tett a II. Vatikáni Zsinat félreértelmezéseire a körleveleivel, a KEK (Katolikus Egyház Katekizmusa) kiadatásával, hát legalább így aláásódik egyházának a tekintélye. Hiszen milyen anyagi károkat okozott  ez a pápa azzal, hogy minden fórumon felemelte szavát az élet védelmében, az emberi személy méltósága védelmében, s rámutatott a kapitalizmus hibáira éppen úgy, mint a poszt-kommunista ideológiák hibáira.

Harsog a világ! S van igazsága! A bűn bűn! A gyermekek elleni bűn, a természet-ellenes bűn – minősített!! Akkor is, ha a paráznaságban fuldokló e-világ veri a tam-tam dobot, akkor is, ha a homokos lobyk szervezik a támadásokat, - s olyan bűnöket kérnek számon, amiket a maguk esetében emberi jognak tekintenek.

Kis Szent Teréz, segíts, szeretni ezt az Egyházat, segíts  nem pusztán szeretni, hanem a szíveként élni. Igen, itt van a megtérés, engesztelés, vezeklés kis útja, amin Te jártál, vezess bennünket – az Egyházért, a papokért!
Kis Teréz, taníts bennünket Isten Irgalmas Szeretetének útjára, hiszen ez a III. évezred reménye! Ennek a titkát állította elénk a Szentatya az Irgalmasság új ünnepével.
Talán szabad párhuzamot vonni, - az idős király István, reményét összeszedve Mária kezére bízta országunkat a halál közeledtével, a pusztulás nyomasztó látomásával szemben, az idős Pápa pedig- talán életének egy végső zarándoklatával -  Isten  Irgalmasságának adta át szeretett Krakow-jában, az Egyházban kétezer éve felhalmozódott bűnök következményeit.
Krisztus Egyházának feje, II. János Pál pápa, a Máriás-pápa, az Úr átszúrt szívéből állandóan áradó Szentlélek, Víz és Vér  áradásába helyezi a rábízottakat és a világ sorsát.

Kis Szent Teréz és Szent Kowalska Fausztina nővér, segítsetek, hogy  mindazok, akik évek óta olyan lelkesen dalolják: az Irgalmas Istenünk jóságát.s, hogy Anyámnak az Egyháznak szívében szeretet leszek…talpra álljanak és a világi hívek felelős öntudatával és egyházias érzékével védjék meg Édesanyjukat – az Egyházat.
II. János Pál 2000-ben mondott szava, „ elérkezett a világi krisztushívők órája” valóban prófétai szó. Most Krisztus teszi fel nekünk a kérdést, amit egykor a megbotránkozó apostolainak- amikor őt isten-káromlással vádolták -: Ti is el akartok menni? 
Akkor istenhívők súlyos és jogosnak tűnő vádja hangzott – ma hitetlen és botrány-éhes ganajtúró bogarak kiabálnak – egy olyan Egyházra, mely ismeri azt, amit ők nem: a bűnök megvallását, megbánását és megbocsátását, s vallja a halál utáni jóvátétel és tisztulás lehetőségét is..

Mit tegyünk?
Hát itt van pár ötlet:
	vállaljunk nyilvánosan közösséget papjainkkal, püspökeinkkel, mutassuk ki az Egyház iránti ragaszkodásunkat!
	beszéljünk arról a 99,5% tisztaéletű papról, akik annyi jót tesznek szerte a világon!
	ha valaki elkezd nekünk mondani egy ilyen hírt, ne hallgassuk végig, hanem szólítsuk fel a hírmondót, hogy együtt imádkozzunk egy Üdvözlégy Máriát azért, akit elhíreszteltek!
	régi szabály: kétes esetben állj a vádlott mellé! Az ártatlanságot kell vélelmezni, a bűnösséget bizonyítani!

legyünk valóban segítségére annak, aki a mi bűneinktől sérült – akár személyesen, akár a botránkoztatás miatt.
	válaszoljunk teljesebb szívvel az életszentségre szóló meghívásra, járuljunk gyakrabban, hét közben is az eukarisztiához,  éljünk a bűnbocsátás szentségével!
	látogassuk meg, imádjuk a kenyér színében magát nekünk kiszolgáltató Krisztust!
	ha az Úr Krisztus magáénak ismer bennünket és életét adta értünk bűnösökért, akkor ne szégyelljük magunkénak vallani bűnös és szent édesanyánkat, akin látszódnak a mi ráncaink, szeplőink, aki tagjaiban bűnös és Urában, Fejében szent.
	fedezzük fel a magunk számára az engesztelés erejét, mert nem én vagyok – csalódottságom miatt a megsértett, hanem Jézus Krisztus a mi bűneinkkel, házasságtöréseinkkel, válásainkkal, abortuszainkkal, háborúinkkal, paráznaságainkkal, szociális igazságtalanságainkkal megsértett, megsebzett Isten!!!!

Szeretet akarok lenni, szív akarok lenni Anyámnak az Egyháznak a szívében. Az Irgalmasság forrása - az Úr átszúrt szívéből fakadó Élő Víz és Éltető Lélek  és Elevenítő, Szabadító Vér az új évezred reményének forrása!
Most már értem, miért nyitotta meg nekünk szívének jubileumi kapuit az Úr! S az ígérte, hogy amit Ő kinyit, nincs aki bezárja!
Jöjjetek lépjünk oda – nagy testvéreinkkel a szentekkel – különösen engedjük, hogy az új korszak női egyházdoktora és szentje Kis Szent Teréz  vezessen bennünket az észrevételen, nem publikus kis helytállásokban, a hűséges és gyógyító szeretet apró tetteiben papjaink, püspökeink, a helyi és a világegyház iránt, hiszen így válik igazzá, életté amit annyit énekelünk:
Anyámnak az Egyháznak szívében – szeretet leszek…..vagyok!

									
*
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Gyümölcsoltó Boldogasszony
2006. Magyar Szentek Temploma

Engesztelés – áldozat – jóvátétel

A szavainkat kell újra értelmezni, vagy valami lényegeset újra felfedezni..
Talán  mindkettőről.
Ma a levegőben van az elvárás, hogy feltétel nélkül fogadjon el engem, Isten és ember.
A ma emberének hitetlensége mögött ott a fájó kérdés: hogyan engedhette meg az Isten!
Nekem olyan Isten nem kell, aki a saját fiát halálra adta.
Ha valóban Isten megakadályozhatná az emberi gonoszságot, ha pedig nem teszi, akkor miért bünteti?

Vagy a másik véglet: amit magán kinyilatkoztatások is sokszor sugallnak: Isten haragvó keze lesújtani készül, már szent anyám alig tudja visszatartani.

Akkor, amikor nemzetünk, családjaink, szerzetes közösségeink, megújulásáért imádkozunk, amikor engesztelő imaév van,
jó Máriához hasonlóan fontolgatni a szavak jelentését, hogy megértsük Isten szándékát, Isten Egyházának szándékát.

Az engesztelésről, az áldozatról, a jóvátételről sajnos a bűn jut elsősorban az eszünkbe, a rettenetes, mindannyiunkat elnyeléssel fenyegető.

Azt hiszem fordítva is igaz a szentírási szó: Nem csak a tökéletes szeretet űzi el a félelmet, hanem a félelem is elűzi a szeretetet, sőt megöli.

Ezért fontos, hogy ma, amikor az új teremtést, Isten Fiának megtestesülését ünnepeljük, melynek a Názáreti szűz leány  készsége nyitott utat, akkor hálás és boldog szívvel köszöntsük a Szentlelket, - Deus Caritas est-, aki kiáradt az ember szívébe-, kiáradt a teremtményre:
- hogy  megengesztelje-, felmelengesse, átforrósítsa, szeretetre képessé tegye, 
- hogy Isten Szíve szerethessen  az emberben, Jézus Krisztus  mondhassa ki a Mindenhatónak:
Íme, eljöttem, hogy teljesítsem, amit kívánsz! – Íme – az Ember, aki teljes emberségével
Legyen-t- mond Neked, Teremtő Isten,  Atyám!
Bocsáss meg nekik, akik nem tudják kimondani ezt a mindhalálig legyen-t, nem tudják mit cselekszenek, tekints rám és bennem nevezd őket gyermekeidnek.
A Szentlélek himnusz énekli, kéri: melengesd fel a fagyost – ez az engesztelés, a fagyos szív felmelengetése –
	s nem az Isten szíve fagyos, hanem az emberé hűlt ki!

De megközelíthetjük másként is: 
Szent Pál mondja: Meg ne szomorítsátok az Isten Szent Lelkét – Deus Caritas est! – A Szeretet, a Lélek megszomorítható! – a visszautasítás fáj, s akkor oda lehet állni az Úr elé, s azt lehet mondani, amit a gyermek próbál, amikor bánatos édesanyját látja: odabújik, s azt mondja: Én szeretlek! – s lehet, hogy még a maciját is odaviszi vigasztalásul.

S ez a még a maciját is odaviszi vigasztalásul – visz át a másik fogalmunkhoz:
- az ajándékozó, kedves dolgait, önmagát odaajándékozó szeretethez – mert ez az áldozat.
Mi legfeljebb erre vagyunk képesek, s ez felnőtt emberként akkor értelmes, ha Isten iránti hálából, szeretetből  időnket, képességeinket, amink van odaajándékozzuk Annak, aki
azt mondta: hogy amit egynek a legkisebbek közül tesztek, nekem teszitek….

S a jóvátétel szót is, hadd fordítsam át jogi nyelvről máriás nyelvre, a szív nyelvére: s akkor nem az igazságtalansággal arányos vezeklésről beszél a szív, hanem hogy  azon keresztül, ami történt, hogyan válhatunk jobbá, segíthetjük a másikat is jóvá válni.

Sokszor tanulhatunk a gyermekektől.
Előttem van a bátyám ötéves fia, ma már felnőtt családapa ő is – akit valami rosszalkodás után a három éves húga fogott kézen, és vonszolt maga után, az apjához, hogy bebizonyítsa bátyókájának, hogy az édesapa ott van, várja őt. A bátyóka pedig behunyt szemmel hagyta magát vonszolni, jóvá szeretni, visszatérni a szeretetbe.

Csak ha ezt a bizalmas, gyermeki magatartást elfogadtuk a Szentlélektől, aki Édesapának nevezi bennünk a Mindenható-, 	           aki által Krisztusban szeretett Fiai vagyunk, 
jutunk el a krisztusi nagykorúságra. Így válunk képesek arra is, hogy hasonlóvá legyünk Krisztushoz, aki mindannyiunkat a kereszten, kitárt karjába ölelve, egészen egy lett velünk halálunk hasonlóságában, hogy az Ő Élete legyen a mi Életünk.

Amikor ezt megsejtjük, akkor nyílunk rá arra, hogy a teremtés egységében, az emberiség egy-test-vérségében. Sík Sándor Keresztútjában fogalmazott meg: közös az érdem, a bűn is közös, mindeni mindenkiért felelős.
 Emiatt az összetartozás miatt,  felnőtt felelősséggel, gyermeki bizalommal próbálom megjobbítani az életemet, próbálom jóvá szeretni az Isten nélküliségtől rosszá szenvedett ember-testvéreimet, élettelenné lett népemet.

A régi zsidó naptár március 25-ét a teremtés első napjaként ünnepli – s ez ma új értelmet nyer!
Az új teremtés ünnepe van, amikor a nő újra lehetőséget kap, hogy döntsön, és az új ÉVA jól dönt, IGEN-t mond, és az IGE testté lesz és mi közöttünk lakik .  Ezért a mai nap különös hálaadással emlékezünk minden jóra, amire igent mondhattunk, s kérünk bocsánatot minden szóért, amivel kárpáltunk, csökkentettük az életet. Az életadó IGE IGAZ – ezért döntünk hogy ellenállunk a hazugságnak, még ha fülcsiklandó is, hogy  az IGE IGAZSÁGA által 
Isten ÉLETE az ember Élete legyen! 
Ezért ez a nap, az ÉLET NAPJA, s ez a legerősebb tanítás az Élet szentségéről,  ez a legősibb ünnep hirdeti, hogy a foganás pillanatától kezdve szent és isteni Mária méhében az élet, s minden megfogant élet.
– a szűz, a Szeretet Szentlelke által, édesanyja lesz, - és a Szenvedő Krisztus által,  anyát kap az árva ember.   Ettől kezdve
minden kérdésünkre az a szelíd válasz: HISZEN ÉDESANYÁD VAGYOK!
 
Tehát az engesztelésre gondoljunk úgy, mint a vigasztaló szeretet  tetteire, az áldozatra, mint az önelajándékozó szeretet nagylelkűségére, a jóvátételre pedig, mint a jóvá-szeretésre.

S merjük kimondani, hogy boldogok vagyunk, mert hittünk a szeretetnek, s ezért megismertük, hogy Szeretet az Isten, s ez tesz bennünket békéssé, szabaddá, képessé tanúságtételre, életadásra, -az életemet adom érted erejére: egyedülállóként, szerzetesként, édesanyaként.





*
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2007 Mercedesz

Mercedesz Szűzanya, szabadulásunk áldott kútfője – szabadíts meg minket a test, a világ és a gonosz lélek kötelékeitől –
jó számunkra ez a máriás Veni Sancte – évkezdés és nekilendülés. Mintha a szeptemberi Mária ünnepek készítenének fel erre a mai napra-, 
Kisasszony napja – Mária születésnapja hív az élet eredendő szépségének csodálatára, melyet az Úr Krisztusra való tekintettel teremtett az Élet Atyja – Ura- 
Mária névnapja -    a néven szólítottság és a válaszadásra való képesség, - Isten Fia őt egyszer s mindenkorra anyjának szólította – ez az ő méltósága, - 
Fájdalmas Anya – ott ál a Szent Kereszt felmagasztalásának  fényében – anyánkul kapjuk őt, és arra hív – hogy anyai szeretettel öleljük át a bűntől bajtól sebzett embert, emberi közösséget, 
Fogolykiváltó Boldogasszony – nekünk történelmi tapasztalat  Kapisztrán és Hunyadi, Nádorfehérvár és Buda felszabadítása, - a Lepantói csata, -a huszadik század örmény-népírtásáról ezen a napon  a közelmúlt is – az 1988-as Mária év és jerikó mozgalom a Mária ünnepek előtti három napos ima-böjt –és a történelmi változások -
Fogolykiváltó Boldogasszony –nem véletlenül esik egybe Szent Gellért ünnepével, akinek szobra felénk magasodik ma is, és kőszoborként ősi pogány magyar van a lábáná, de előtte az új pogány város terül el….	 imádkozzuk ezt naponta, 
de ma a Szent Főangyalok, Michael, Gábriel, Rafael ünnepén, mint az Angyalok Királynőjéhez is fordulunk – ebben a szellemi zűrzavarban, amikor a Hazugság atyja hatalmat nyert, 
a szellem hazugsága -, mely relativizálja az igazat, szépet, a jót, - és a jókat jóval kísérti, téveszti meg : a jó olyan eltúlzásával, mely kifáraszt, s ezért aztán abbahagyjuk,  vagy a jó olyan tapasztalatával, ami miatt úgy ragaszkodunk a saját élményhez, tapasztalathoz, hogy feléje helyezzük az Anyaszentegyházra bízott tanításnak, megkülönböztetésnek, -
hatalom hazugsága-, mely azzal áltatja magát, hogy amire képes az ember, ami lehetséges –az szabad, azt joga van megtenni, másrészt pedig azt sugallja, hogy amire képtelennek érzed magadat, amire nem adottak a jó körülmények, azt az Isten sem kívánhatja tőled….  passzívitást sugall, -
és a test hazugsága – ajándékba kapott emberségem, férfi és nő voltom, szeretet-képességem el nem fogadása, paráznasága – torkossága, bírvágya 
S mindezek nem pusztán az egyén, hanem az emberi közösség életében .- mert a bűn szervezi önmagát…..

Igen – vannak tévutak-, bűnök-, de a Benedeki Veni Sancte .—a Szent Kereszt felmagasztalása –
 a Szentlélek fényében ragyogó koordinátor rendszerré válik a Krisztus keresztje, - Isten alázatát-, engedelmességét-, áldozatban megnyilvánuló szeretetét adja útként, életként, igazságként –
	erre hív-, erre küld….. 

hogyan?
XVI.Benedek pápa pápaságának kezdetétől hangsúlyozta, hogy az Egyház életének a megújulását a Lectio Divina-ban látja – azaz a IGE fontolgató – imádságba – imádásba mélyülő, az életet átalakító olvasásába.
Ráadásul a következő évet éppen ezért a Biblia évének dedikálja.
S ez bennünket meghív és kötelez, - hiszen saját közösségi gyökereinkhez és imaszokásainkhoz, lelkiségünkhöz hív vissza.
Holnap Szentírás vasárnapja – s a héten elkezdtük az imaiskolát –ennek fényében.
Kérem a testvéreket, és a helyi közösségeket, térjünk meg-, vissza ahhoz a gyakorlathoz, hogy közösségi elmélkedő anyagunk – a szentmise olvasmányai-,  és Szentírás kommentárok.
-  hogy találkozásaik és megosztásaik  középpontjában a közös szentírás olvasás legyen –
-  hogy az IGE –Örömhíre nyilvánuljon meg a beszédünkben, - legyen lelkiismeret vizsgálatunk és megtérésünk iránya: a hazugság-, mellébeszélés-, megszólás, mentegetőzés-, panaszkodás- kerülése – hogy valóban az IGE képmásiságunk kirajzolódjon, aki örömmel van az emberek fiai között, hogy a Mennyei Atya rólunk való gondolata megvalósuljon…..

S erre jó gyakorlati javaslat, amit egy junior testvérünk kapott a Szentlélektől: -, most azt kérem, hogy mindannyian-, a kültag testvérek és a testvérek egyaránt – a havi találkozókra gyüjtsék, mint a mézcseppet az örömhíreket, - s ezzel evangelizáljuk egymást-, - 

Kedves Testvérek!
Biztos emlékeztek, hogy írtam már arról, hogy a junior-hétvégén beszélgettünk arról, hogy mit tudnánk most tenni Magyarországon, mint szociális testvérek, hogy a remény hordozói lehessünk. Írtam akkor, hogy úgy, mint a testvérek a háború után az Istendicsérő közgyűléskor, most is össze lehetne gyűjteni mindazt, ami a remény jele, az emberség tanúságtétele, az Isten munkálkodásának jele közöttünk. Azt gondoltuk, hogy a katolikus.hu-n megjelentetnénk ezeket úgy, hogy mindenki olvashassa, és bárki írhasson is hozzá, ha neki is van ilyen örömhíre. Egy egész országra kiterjedő Istendicsérő közgyűlés!!
Nézzétek: én valami újat viszek végbe 
 "Nézzétek: én valami újat viszek végbe, már éppen készülõben van - nem látjátok? Valóban, utat csinálok a pusztában, és ösvényt a járatlan földön." (Iz 43, 18-19)

Deus Caritas – ez a kinyilatkoztatás a mi reményünk – 
Deus Caritas – és ennek a  személyes Szeretetnek -, a Szentlélek Úristennek lettünk küldöttei és szolgálói – a világba és a világért
- erre hív és küld az idei mottó- -, mely előbb született, mintsem biztos lett volna, hogy Kis Szent Teréz ereklyéi ide érkeznek, - aki az Egyház szívében szeretet akart lenni. Bizonyos értelemben, mi azt mondhatjuk, hogy küledetésünk, hogy a világ szívében szeretet legyünk, és erre az Íme eljövök ujjongásával mondjunk igent, kerül amibe kerül…..


Kérdések a Kápmás-tól:
2008

Mi jelent az Ön számára igazi örömet?
A szemek és a szívek találkozásai az igazi örömök, amikor észre vehetem az emberi jóság váratlan jeleit. Amikor mégis bevár valakit a busz sofőr, amikor egy nyeglének látszó un."mai fiatal" átadja a helyét egy nehezen mozgó idősnek. Amikor csodálkozva tapasztalom, hogy az élet útját, értelmét keresgélő fiataloknak fontos a véleményem.  Gyűjtögetem az öröm mézcseppjeit.  

- Ön szerint mi az igazi irgalmasság lényege?
Sokat jelentett számomra, amikor megtudtam, hogy a Biblia nyelvén az irgalmasság szó rokon az anyaméhvel. Magyarban pedig az ír-, gyógyír cseng mögéje. Azaz életadó, körül ölelő, gyógyító szeretettel venni körül a törékeny életet, hogy az éledjen, növekedhessen. A mai kegyetlen, farkastörvényű világban II. János Pálnak valóban prófétai cselekedete volt, az új évezredet az Irgalmasság ünnepével nyitni meg. Sajátosan női, anyai feladat, felmelengeti, gyógyító szeretettel venni körül az embert, hogy képes legyen a bocsánatkérésre, az újrakezdésre Istennel, önmagával - és a környezetével.
 
- Melyik az az erény, amelynek a jelenlétét a legszükségesebbnek 
 tartja mai társadalmunkban?
Az erény nem más, mint erő+ jóság. A jóság erény nélkül - puhány, az erő jóság nélkül kegyetlen. Erősen, igazságban szeretni, értékelni, érték választ adni, választani, dönteni, hűségesnek maradni igen-igen és nem-nem szavainkhoz.

- Mi az, amit a leginkább nagyra becsül a férfiakban?
Hálás vagyok az együtt-gondolkodásokért, ez szinte szellemi élvezet, gondolat-gondolatot ébreszt.  Azért, hogy a véleménykülönbségek nem zavarják meg a barátságot

 - Ha önmagát jellemezné, mely tulajdonságait tartaná a legfontosabbnak? 
Azt hiszem az ősz hajam ellenére - van bennem egy nagy-nagy  kíváncsi tisztelet a másik ember iránt, hogyan érez, gondolkodik, szeretem belülről megérteni a másik embert, szeretném megsejteni, hogyan látja őt az Isten.
 
 Mit tart a legnagyobb hibájának?
Az előző kérdésre adott válaszomból fakad a nagy hibázási lehetőségem is, amikor azt találom hinni, hogy értem, ismerem a másikat, s ezért nem adok neki elég időt, hogy kiderüljön - áh, dehogy, ő másként gondolta, látja, szereti. 


Mi a legnagyobb kincs az Ön életében?
A szerzetesi, a szociális testvéri hivatásom, közösségem, s ahogyan az Úristen ezt magától értetődővé tette az első-áldozásra készülő ötéves Ágiban: Mi végre vagyunk a világon? Hogy Istent megismerjük, másokkal is megismertessük, szeressük és másokkal is megszerettessük, szolgáljuk Őt embertásainkban és együtt a Mennyországba jussunk.

- Mi az, amit másképpen tenne, ha még egyszer elkezdhetné az életét?
 Nem tudom, azt hiszem lényeges dolgokban ma is mindent úgy tennék, minden bizonnyal vannak szavak, amiket kár volt mondanom, vagy éppen nem kimondanom. A Gondviselő Isten hordott szerető tenyerén, velem az Élet történt, én mindig csak észrevettem, hogy nyílt egy bezáruló ajtó helyett egy ablak. A mulasztásaim az Úr irgalmára tanítanak, s hatvanon túl már most rácsodálkozhatok olykor a Gondviselő Isten terveinek kirajzolódására a múlt eseményeiben, hogy mit miért engedett megtörténni az életemben-, életünkben.


- Mit jelent az Ön számára a katolikussága?
Nagy nagy hálát az istenismeret biztonságáért, az Úrral való találkozás objektív, nem az én érzelmeimtől, gyarlóságaimtól függő  lehetőségéért, a Velünk az Isten - öröméért a szentségekben és azt az egyetemességet, ami minden jót, szépet, igazat és szentet át tud ölelni, és meri a bűnt bűnnek nevezni, mert van irgalom.

 - Ki a kedvenc női és férfi szentje és miért?
A szerzetesi fogadalmi imánkat naponta törekszünk elimádkozni, s van benne egy olyan rész, ahol a szenteket hívjuk segítségül. S hát ez nekem időnként egész litánia. Nekem a szentek közössége igen erős, élő valóság azokkal is, akiket az Egyház már boldoggá vagy szentté avatott, s azokkal is, akiknek a személyes életszentségéről meg vagyok győződve. Hála Istennek sok ilyen embert ismertem. Nem nekem vannak kedvenc szentjeim, hanem egyes szentek időnként  mintegy "bemutatkoztak" nekem, beléptek az életembe. 
	Gyermekkorom szentje, védőszentem, a szűz és vértanú Ágnes, aki nem pusztán kereszténységéért, hanem azért lett vértanú, mert Krisztus jegyesének tudta magát, s nem fogadta el a pogány kérőt. Bérmálásomkor  úgy tízévesen Kis Szent Teréz - lett útitársam a rejtett kis úton az Úr felé, amikor úgy tűnt, nincs lehetőség szerzeteséletre hazánkban. 
	Sorolhatnám. de azt hiszem, hogy most természetes, hogy Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú testvér az, akit idősebb testvéremnek látok, akin keresztül tanulgatom, mit jelent a szociális, szentlelkes, benedeki, modern útja az életszentségnek, hiszen az ő boldoggá-avatásával az Egyház sajátos módon a boldogságra - szentségre vezető útnak nyilvánított ki hivatásunk, küldetésünk útját.
	A férfi szentek közül - a közösségen keresztül kaptam meg atyának Szent Benedeket, Assissiben imádkozhattam Szent Ferenc sírjánál, azóta kísér, Pater Pió gyermekségem nagy felfedezése, hogy nem csak az első évszázadokban voltak szentek, ma is velünk az Isten szentjeiben, - de hitvallóként tisztelem nagybátyámat, aki családos ember létére hitoktatásért ült börtönben, és soha nem halottunk tőle egyetlen rossz szót tőle senkire, az ő közbenjárását is szoktam kérni.

Ki a kedvenc történelmi alakja és miért? 
Az a Slachta Margit (a Szociális Testvérek Társasága Alapítója), aki az embermentés viharaiban azt tudta mondani: testvérek, három napja nem támadott bennünket a Sátán, nem csinálunk valamit rosszul?
Az a II. János Pál pápa, aki 1991-ben a Mátyás templomban a kezemben felejtette pár percre a kezét, majd másnap a Hősök terén a Moszkvai puccs hírére azonnal reagált, s intő szava és keze lehet egy véres visszarendeződést állított meg.

Melyik a kedvenc evangéliumi részlete, imája?
A Genezáret tavi jelent, amikor az Úr háromszor kérdezi Pétert szeretetéről,  várja Péter szeretet vallomását. Fogadalomtételkor választunk egy mottót, életigét, s én ezt választottam, ez olyan mindennapi imám, fohászom: Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy szeretlek Téged! - S ezt minden élethelyzetben bizalommal ki tudom mondani, s ez mindig újra meggyőz arról hogy Ő nem csak ismer, hanem szeret is engem.

Melyik az a könyv, amelyet a Szentírás mellett magával vinne, ha  hosszú időre egy lakatlan szigetre kellene mennie?
Korábban azt mondtam volna, hogy Guardini. Az Úr- c, könyve, most mellé teszem, hogy Ratzinger bíboros - Benedek pápa: A Názáreti Jézus c. könyve.

Ki a kedvenc regényalakja, és miért szereti?
Selma Lagerlöf Jeruzsálem c. könyvének főszeplője: Ingmar Ingmarson - aki őseihez hasonlóan akkor válik a falú közösségének vezető alakjává, akkor kapja a Nagy Ingmarson nevet, amikor önnön maga, és az emberi tekintetek ellenében azt és úgy cselekszik, ahogyan az igaz és helyes. S mindez belső gyötrődések és bizonytalanságok átszenvedése során születik meg benne.

Ki az az öt személy, akit szívesen meghívna egy vacsorára?
A vér szerinti testvéreimet.

Melyik a kedvenc magyar bora, étele? 
Már amikor diétetikusként kórházban dolgoztam, s láttam a munkatársak alkoholizmusát, s az ívásra hívó alkalmakat, s az alkoholistává válók kiközösítését - döntöttem úgy, hogy nem iszom, hogy nekik is könnyebb legyen nemet mondani. Ez a szokásom nagyjából megmaradt.
Legjobban pedig az az étel esik, amit én készíthetek szeretettel másoknak, - időnként van rá alkalmam vasárnap a közösségben.
 
Melyik virágot szereti a legjobban?
Amelyik kibírja a gondozásomat, most nagyon örülök, hogy harmadik éve virágzott ki az ablakomban az orchidea,  kivirágzott a levélről gyökereztetett mély píros begónia, s olyan nagyon vidám, amikor kidugják fejüket a hideg földből az első tavaszi virágok a kertünkben.

Mivel tölti szabadidejét?
Szeretek olvasni, nyomon követni a világ és a világegyház eseményeit az internet segítségével. 

Ki a kedvenc festője, muzsikusa?
Sokat jártam tárlatokra, most mégis az adja a legmélyebb élményt, ahogyan rácsodálkozhatok egy-egy festmény, grafika, színes üveg születésére fiatal művész szociális testvéreim kezei nyomán.
A zenét élvezem, de nem vagyok zeneértő. Kodály, Bartók, Bárdos kórusművein nőttem fel és komoly zenén. Ma is ezeket hallgatom legszívesebben.


Van-e kedvenc sportja, sportolója?
Balatoni nyarak tanítottak meg korán úszni, versenyszerűen is úsztam, majd kosárlabdáztam az NB I utánpótlásban, NB II. Női-ben. Addig kosárlabdáztam sportszerűen, amíg nem szembesültem azzal, hogy ez már nem játék, hanem sportszerűtlen, etikátlan harc.

Melyik szín fejezi ki leginkább az Ön egyéniségét?
Nem tudom, de én leginkább a mélyen ragyogó bíbor pirost szeretem leginkább.

Ha csodatévő hatalmat kapna, mire használná? 
Azt hiszem, a valódi csoda akkor történik, amikor a másik ember ínsége úgy megragadja a szívünket, - mint ahogyan az Evangélium mondja Jézusról: Megesett a szíve a lepráson-, a bénán, a vakon stb. Kérem a Szentlélektől, hogy ezzel az érzülettel, a szeretet segítő, tevékeny hatalmával töltsön el sokakat, és így a sok-sok ínséget szenvedő felismerhesse, hogy érdemes és szép élni.

Melyik várost vagy országot tartja a legszebbnek?
Amikor először jártam Erdélyben, -Erdély volt számomra a legszebb. Azóta sok "legszebb" várost, országot láttam. 
Most, februárban Belgiumban voltam, Brügg-t csodáltam meg ,mint kis ékszerdobozt. De a zsoltáros szava jut eszembe: Uram, mi Urunk, széles e világon, mily csodálatos a Te neved -műved!"

Hol érzi igazán otthon magát?
Itthon, Budapesten
Ha csak egy órája maradna az életéből, mit tenne a rendelkezésére álló időben?
Azt hiszem, megöntözném a virágokat.


***




 Szentlelkes –karitatív- szociális misszió
2008. Újember


XVI. Benedek pápa: Deus Caritas enciklikája, mely Isten benső életének kiáradni akaró titkára mutat rá  Segít megsejtenünk, milyen rendkívüli kegyelme az Úrnak, hogy XIII.Leó pápa útmutatása,  Prohászka püspök lelkisége alapján  Farkas Edit a szeretet mozgalmát indította el, hogy újra leesdje a lélektelenné vált világra imával és tevékeny szeretettel a Szentlelket. Akkor is megtörtént, ami most, hogy a Lélek-újulás mentén felfakadt a vágy, elkötelezetten szolgálni a lélek-mentést, ma úgy mondanánk, az evangelizálást. S belőlük alakult az az akkor még egyházjogi kategóriában nem ismert közösségi forma, ami egybe akart ölelni különböző életállapotú keresztényeket.
	 Ennek a kis evangéliumi közösségnek vezetője lett Slachta Margit. A szenvedélyes Isten és ember szeretet, a Szentírás személyes olvasása, és ennek lelki megosztása, és a Szentlélek keresztség, majd a Szent Benedek lelkisége szerinti családiasság, egyházszeretet jellemezte őket. Farkas Editnek a  Szentlélekről szóló tanítása olyan, mint egy mai Szentlélek Szeminárium.   
	Az idők jelei, mindig a történelem ínsége, az emberi szenvedés valósága, amin keresztül a Szentlélek indít, hogy a Deus Caritas- a Szeretet-Isten valóságáról hiteles tanúi legyenek az Úr tanítványai. Az I. Világháború, a Tanácsköztársaság, Trianon gazdasági és erkölcsi nyomora kiáltott az Úr ígérete után: hogy látod, Uram, eláradt a bűn, áradjon el a kegyelem. Hihetetlen gyors fejlődésnek indult a szociális misszió az egész Kárpát medencében. A nővérek kettesével járták a falvakat, alakítottak helyi csoportokat, így alakultak ki a leánykörök, legénykörök.  A hagyományosabb, karitatív vonalat képviselte Farkas Edit és a körülötte maradó szociális missziósnővérek közössége, akik kongregációvá alakultak, és a modern, prófétai küldetést vállaló, a Szentlélek tiszteletét életük középpontjává tevő szociális testvérek, Slachta Margit vezetésével. 
	A Szentlelkes- szociális karizma újdonsága, hogy az emberi közösség megszentelését állította a középpontba, hiszen Pünkösdkor is a Szentlélek  a közösségben várakozókra áradt ki. S ahogyan az egyes ember a Második Isteni Személy képmásiságát hordozza, az emberi közösség pedig az Isten szentháromságos valóságát tükrözi. A Szeretet közösséget teremt, és ha az emberi  egészséges, ép, ha, mint közösség  - az Isten népe,  akkor tud az egyén kibontakozni. 
	Ezért a Megszentelő Szeretet, a Szentlélek Úristen, akit éppen úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, egészen személyesen tölti el az egyesek szívét – és öleli bele őket az Úr életébe, közösséget formálva belőlük, valamint kiárad az emberi közösségre, hogy Lélekben és Igazságban valósítsa az Isten örök gondolatát., s arra is indít egyeseket rendkívüli adományaival, hogy az emberi közösséget, közéletet szolgálják, - a modern technika eszközeivel, a médiában, mindenütt.

Jöjj el, Szentlélek, nálad nélkül semmi az ember!

							


*
***
*





Álom lenne?
2008. Újember

Álom lenne, hogy ne kelljen zárni a kaput, hogy ne verjen diák tanárt, ne árulják testüket fiatal lányok az utak mentén?
Álom lenne, ha a tolerancia nevében nem arra szólítana fel a fényplakát a földalattin, hogy vigyázzunk értékeinkre, mert a zsebtolvajok „dolgoznak”.
Álom lenne… tudnám sorolni, de ezzel csak a vágyak  világába helyezném mindazt, amiért izgalmas feladat ma embernek, magyarnak, kereszténynek, szociális testvérnek lenni.
A valódi álom olyan látás, amiben látom magamat- magunkat cselekedni – azért, ami az Isten vágya-álma rólam, rólunk. Miről lehet felismerni, hogy Isten álmát álmodjuk? Hát arról, hogy beteljesedik. Sokszor elhangzott már a szociális testvérek alapítójáról, Slachta Margitról, hogy prófétai meglátásai voltak történelmi helyzetekről, s   ’Lélekben és Igazságban’ próbáét ezekre válaszolni. S ez , tőle kapott örökségünk ajándék és feladat számunkra is. De hogyan valósulnak meg Margit testvér álmai? Erre   igen jó példa a következő: Margit testvér kedves álma volt, hogy a Gellérthegy tetején üveg-kristály ragyogású Szentlélek templom álljon  a Város felett. Erre gyűjtéseket szervezett, lelkesedett és lelkesített. Ha ma valaki felnéz a Gellérthegyre hát nem egészen azt látja…. de abból a gyűjtésből Budapest két akkori külső területén épülő Szentlélek templom építését kezdeményezte, járult hozzá. S aztán a nyolcvanas évektől, Pünkösd vasárnap délután, a Gellérthegyen, a víztároló felett dicsőítő énekkel esdik le fiatalok és idősek a Szentlelket a szmogos lelkű világvárosra, - s a Városmisszió éjszakai fáklyás záró miséjének ünnepe ott a Gellérthegyen, a víztároló platóján, az élő kövekből felhatalmasodó Isten Házát tette élménnyé.   Ott a sötétség nem tudta kioltani a fényeinket.
Naiv álomnak tartottam egykor Margit testvér vágyát–s ma megrendülten vallom próféta látomás  Isten vágya volt rólunk, - amit Isten a maga idejében és módján teljesíteni kezdett.
	S az  én vágyaim? Hát hogy erős vággyal, tevékenyen akarjak, akarjunk az Úrtól kapott, a Lélektől lángra lobbantott mécsesünk köré gyűjteni sokakat a szmogtól fuldokló világból! Hogy az Úrban való öröm legyen erősségünk, s így életünk   
 Margit testvér szavaival vallja: „a Szentlélek fölségesen tanít, mert Igazságban tanít, és az az Igazság, hogy az élet szép, a szenvedés megváltó erő és az öröm áldott.” 
S igen, akkor sokakat vonzó boldogság az Istenért az embereknek adott élet, akkor is, ha a mindennapi kovász jelenlét, avagy rendkívüli élet áldozat, akár vértanúságként, de hűség mindhalálig.
Az a vágyam, hogy szeressük a Szentlelket, aki nem az utcák és terek totyogó, szemétben turkáló galambja, hanem olyan, mint a balatoni viharoknak szárnyát neki feszítő sirály, - 
mely a feszültségekre feszülve kiáltja bele a világba, hogy van Út, van Igazság van Élet .
	Az a vágyam, hogy a DEUS CARITAS ránk bízott lángja , lobogása  – sokakban felgyullassza a Szeretetet,
az Isten és emberszeretetet, s ember-képűvé,- Isten-képűvé alakuljon emberi közösségünk, hazánk, világunk.
Az a vágyam, hogy rányíljon a szemünk Isten túlcsorduló irgalmára, - megelőző szeretetére, és ennek erejével mindegyikünk a maga helyén, adottságai és képességei szerint a felismert igazzal-, meglátott széppel, jóval – le tudja győzni a szétesést, besötétedést, reménytelenséget, s így emberi, testvéri közösségeink, egyházunk oázissá legyen az elsivatagosodás idején.
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*


Leesdeni a lélektelenné vált világra a Szentlelket!
Száz éve lobbant lángra a szociális-szeretet karizmája.
2008. Újember
	
Boldog a nép, mely tud ünnepelni, -az Úr arcának fényében járni-kelni! -  bíztat a zsoltáros   
minket, szociális testvéreket, hogy folytassuk a jubilációt, az Istenben való öröm-ujjongást. A 2008. évet, mint a szociális szeretet missziós karizmának a százéves születésnapját ünnepeltük. Kértük, hogy az az élő víz, mely az Egyház szociális és társadalmi tanítása, a Szentlélek ajándéka az elnyomott, kisemmizett, emberi közösségeknek, enyhítse rajtunk keresztül is az elsivatagosodó világ szomját. 
	De ünnepelni szeretnénk a következő 2009. évet is, mely annak a százéves jubileuma, hogy Slachta Margit és társai fogadalmas szeretettel kötelezték el magukat Pünkösdkor, a Szentlélek által Jézus Krisztusnak, akiben úgy szereti Isten a világot és az embert, hogy életét adja érte. 
	Ma, amikor krízisben van az emberi szó, az életre szóló döntés lehetősége, hálát adunk azért, hogy száz év óta évről évre vannak, akik meghallják Jézus hívását a Mennyek Országáért odaszentelt életre. 
Vannak, akik a Szentlélektől kapott egyéni és közösségi karizma erejével, nem a puszták rejtekében, hanem az élet sűrűjében állnak oda az Úr elé közben-járószeretettel: Uram, akit szeretsz beteg! – 
Vannak, akik szívűk tabernákulumában viszik Jézust azok közé, akiket az ínség, tudatlanság, igazságtalanság meggátol Isten szerető megismerésében.
Száz éve mondták ki az első testvérek Istennek fogadalommal, hogy az evangéliumi tanácsok vállalásával odaajándékozzák magukat az emberi közösségért, s az egyesekért, az ember ideigvaló és örök életéért Istennek. Az ősi szerzetesi lelkiséget Szent Benedektől, Európa védőszentjétől, tanulva, modern formában, vállalták és vállalják ma is a testvérek, hogy életük és haláluk hirdesse, az ember reménye az, hogy Deus Caritas est – hogy Isten Szeretet.
Igen, a valódi szociális, azaz közösségre vonatkozó, közösséget teremtő, bajokat megelőző szeretet forrása és ereje a személyes Szeretet, a Szentlélek Úristen, akinek csodálatos valójáról és titokzatos működéséről – egyénileg és közösségileg tanúságot akarunk tenni, és vállalni, hogy egyre inkább testvérévé válunk mindazoknak, akikhez küld és vezet a Szeretet.
	Így kapcsolódhat össze egyre teljesebben,  hivatásunkban a szolidaritás-, a test-vér Titokkal, az Eucharisztiával, a Velünk az Isten- örömével. Velünk az Isten – a kenyér színe alatt, velünk az Isten a testvérben, - Velünk az Isten az emberi közösségben, és semmi, ami emberi nem idegen tőlünk. Hiszen értünk emberré lett, s bennünk és közöttünk lakozik az, aki a meghívásban azt mondta nekünk: amint én szeretlek, szeress!  Ő tesz bennünket prófétákra alapozott épületté, a Szentlélek templomává.   .
De a belső átélések hitelesítése mindig a külső megerősítés!
Ezért olyan nagy ajándék, hogy most a két jubileumi év határán, Boldog Sára testvér vértanúságának ünnepén Erdő Péter bíboros atya felszenteli azt a templomot, mely a Színeváltozás titkába öleli bele Sára testvér boldogságát, arany-mozaikként állítja így elénk a szociális testvéri fogadalmas életet, mint életszentségre vezető utat. Tanít, hogy mindennapi hűséggel mondjuk ki újra, az először száz éve elhangzott fogadalmas szeretetet, hogy napról napra újra betöltsön minket a hivatás öröme: 
	Uram, jó nekünk itt lennünk!: Jó nekünk követni Téged, a színeváltozás hegyére és a Golgotára.   Együtt esdeni le a Szentlelket, a lélektelen, széteső világra,  Édesanyáddal, Máriával, a már nálad lévő testvéreinkkel, Slachta Margittal és mindazokkal, akik átadták életüket, hogy a Megszentelő Szeretet missziójában járva    várjanak érkezésedre találékony módon válaszolva az idők jeleit vizsgálva. Jubilál, ujjong bennünk a Lélek, amikor azt mondjuk: 
ami volt, köszönjük, ami jön, köszöntjük.

 
100 éves a szentlelkes – karitatív- szociális missziós karizma  
2008. Csobánka

XVI. Benedek pápa: Deus Caritas est enciklikája, mely Isten benső életének kiáradni akaró titkára mutat rá,  segít megsejtenünk, milyen rendkívüli kegyelme az Úrnak, hogy XIII.Leó pápa útmutatása,  Prohászka püspök lelkisége alapján  Farkas Edit a szeretet mozgalmát indította el, hogy legyenek, akik újra leesdjék a lélektelenné vált világra a Szentlelket, és gyógyítsák, megelőzzék az egyéni és közösségi szeretethiány következményeit. XIII.Leó pápa szociális enciklkájával, a  Rerum Novarum-mal kezdődött el az Egyház szociális társadalmi tanításának kibontakozása, mely nem csak az egyén Isten adta jogait és kötelességeit hangsúlyozza, hanem az emberi közösségét is. 
Hiszen az emberi közösség is isten-képmásiságot, Szentháromság-képmásiságot hordoz, minden emberi közösségnek sajátos közösségi hivatása és küldetése is van. 
	Az egyén és a közösség, az individualizmus és a szociális szeretet szép és izgalmas feszültségét követhetjük nyomon a Szociális Missziótársulatban felfakadó karizma történetében, elágazásaiban, ahogyan a Szentlélek megőrizve és megújítva olykor búvópatakként máshol felfakasztva valósítja emberi adottságokon, történelmi helyzeteken keresztül is Isten Szeretetének kiáradását. 
	A Szentlélekben való megújulás, a tevékeny szociális missziós szeretet mozgalom mentén felfakadt a vágy, elkötelezetten szolgálni a lélek-mentést, ma úgy mondanánk, az evangelizálást. S belőlük alakult az akkor még egyházjogi kategóriaként nem ismert közösségi forma, ami egybe akart ölelni különböző életállapotú elkötelezett keresztényeket. 
	„A Missziótársulat gondolata 1908 november 19-én, Szent Erzsébet ünnepén valósult meg, amikor az első nővér jelöltek bevonultak az Elnök utca 4. szám alatt lévő otthonba, mely a fogházból kikerült fiatal leányoknak adott hajlékot. A Missziótársulat innen indult útjára, hogy minél több érdeklődőt vonzzon a szerzetesi életformák közt valósuló szociális hivatás számára.” – írja Slachta Margit, aki az első nővérekkel együtt tett 1909-ben fogadalmat, s lett a Farkas Edit szívéből felfakadó új gondolat hűséges munkatársa, őrzője, tovább vivője. 
	A szenvedélyes Isten és ember szeretet, a Szentírás személyes olvasása, és ennek lelki megosztása, és a Szentlélek keresztség, majd a Szent Benedek lelkisége szerinti családiasság, egyházszeretet jellemezte őket. Farkas Editnek a Szentlélekről szóló tanítása olyan, mint egy mai Szentlélek Szeminárium. 
A Szentlélek az idők jelein, mindig a történelem ínségén, az emberi szenvedés valóságán, keresztül indítja, az Úr tanítványait, hogy tanúságot tegyenek arról, hogy Deus Caritas est, Isten Szeretet.
	 Az I. Világháború, a Tanácsköztársaság, Trianon gazdasági és erkölcsi nyomora kiáltott az Úr ígérete után: hogy látod, Uram, eláradt a bűn, áradjon el a kegyelem. Hihetetlen gyors fejlődésnek indult a szociális misszió az egész Kárpát medencében. Farkas Edit és a körülötte maradó szociális missziós nővérek közössége, a hagyományosabb, karitatív szerzetesi forma mellett döntött, ők akik kongregációvá alakultak. Ma egyházmegyei jogú szerzetesközösség, mintegy tizennyolcan vannak, a politikai fordulat óta megalapították és fenntartják a Farkas Edit Idősek Otthonát, Szikszón az Idősek Betánia Otthonát és Óvodát, Keszthelyen szakiskolát és kollégiumot. Ébren tartják, ápolják Prohászka püspök és Farkas Edit lelkiségét.  
	Az alapító nővérek közül azok, akiket lenyűgözött az eredeti gondolat, hogy az ősi szerzetesi eszmét, Szent Benedek lelkiségét, modern formában, az élet sűrűjében éljék, és közéleti küldetést is vállaljanak, Slachta Margit vezetésével. 1923-ban megalapították a Szentlélek tiszteletét életük középpontjává tevő Szociális Testvérek Társaságát, mely nemzetközi, pápai jogú apostoli élet társasága. 
A Társaság közös, kezdetektől vállalt „szegénysége”, hogy saját intézménye nem lehet, hanem hivatásos és képzett munkásokat ad az Egyház és a társadalom szolgálatára, hogy kovászként belülről segítsen azt áthatni az Egyház szociális társadalmi tanításával, s így épüljön Isten Országa a lelkekben, a hazában és a társadalomban. 
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Slachta Margit 
Halálának 35. évfordulóján. Újember

Harmincöt évvel ezelőtt, Vízkereszt napján szólította el közülünk az Úristen, Slachta Margitot, a Szociális Testvérek Társasága alapítóját, a Magyar Parlament első nő képviselőjét, aki képes volt a tömegeket közéleti felelősségre ébreszteni, egyeseket közösséggé formálni, Szentléleknek átadott életre hívni. Margit testvér valóban karizmatikus egyéniség, prófétai jel, akivel szemben senki nem maradt közömbös, vagy követője vagy ellensége lett. 

A vizkereszti csilagról is vitatkoznak hívők és hitetlenek, tudósok és teológusok. Az Úristen kedves jelzése Margit testvér halála napja – igen, ő Isten jele, akit sokan láttak, aki után egyesek eljutottak az Úrral való személyes találkozásra, mások pedig heródesi haragra gerjedtek miatta.

Ki ez a Slachta Margit, akinek életéből nőtt ki a Szociális Testvérek Társasága, ez a nemzetközi modern, szentlelkes apostoli élet társasága, amit ma már nem „csak” a pápai jogúság hitelesít, hanem Salkaházi Sára szociális testvér boldoggá avatása is. 
Mit tudhat róla a világ és mit sejthetünk meg életének titkából, mi, akik számára Margit testvér valóban a Szentlélek által gyújtott  Istenhez vezető, Betlehembe hívó Jel.

1884. szeptember 18-án, Kassán született, a kalocsai Miasszonyunk Nővéreknél végzett német-francia-történelem szakos tanárként végzett.   Elsőként lépett be az 1908-ban újonnan alapított Szociális Missziótársulatba.  Mivel igen hamar kiderült, hogy a szociális-lélekmentő munkát csak egészen elkötelezett, hivatásos és képzett emberekkel lehet megalapozni, Farkas Edit Margit testvérre bízta a modern szerzetesi életet vállaló  közösség kialakítását. Margit testvér és az első nővérek 1909 Pünkösdjén, majdnem száz éve, hogy szerzetesi jellegű magánfogadalommal kötelezték el magukat a szociális szeretet misszióra.
Slachta Margit az akkor divatos radikális feminizmussal ellentétben az ún. „keresztény feminizmust” vallotta.   Ennek szellemében szerkesztette a Keresztény Nő (1918-tól Magyar Nő) című katolikus folyóiratot, szervezett előadókörutakat, ahol is a munkásnők helyzetéről, a magyar katolikus női összefogásról beszélt . 1915-ben szociális iskolát nyitott. A társadalom legnagyobb feszítő erejének a szociális problémákat tartotta, érvelt a nők tanítása mellett, társadalmi környezettanulmányokat írt, tüntetéseket szervezett, napilapokban publikált.   
1918-tól a Keresztényszociális Néppárt tagja, és ettől az évtől vezeti a Keresztény Női Tábort. 
1920. február 26-án a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja színeiben az I. kerületben szerzett mandátumával ő lesz az első magyar női parlamenti képviselő.  Igen aktív parlamenter. Két év alatt tartott 28 parlamenti beszédével 67 nagyobb problémakört érintett: szociálpolitika, nőkérdés, hadifoglyok, földbirtokkérdés, italmérés, családi bérrendszer, költségvetés, iskolanővéri intézmény, általános választójog, anyavédelem, gyermekhalandóság, erkölcsrendészet revíziója, iskolareformok, dajkaság eltörlése (szoptatás miatt).
 1923-ban megalapította a Szociális Testvérek Társaságát 
1933-ban megalapítja a Szentlélek Szövetségét, egy év múlva elindítja a Lélek Szava című folyóiratot. A lapot a nyilasuralom idején az elsők között tiltják be náciellenes írásai miatt. 1937 novemberétől indult a Katolikus Női Szociális Képző, ahol szociális munkásokat oktattak, világnézeti kurzusokat szerveztek a keresztény értékrendről. 1939-től a Magyar Szentkereszt Egyesület társelnöke. 
1940 telén a Keresztény Női Tábor nevében számos beadványt ír a munkaszolgálatosok védelmében. A következő évben tiltakozott a Kőrösmezei deportálások ellen.  Miután 1943 februárjában Szlovákia bejelenti a teljes zsidótalanítást, kiharcol egy pápai kihallgatást. Ezután XII. Pius pápa utasítja a szlovákiai püspököket, hogy tiltakozzanak ekkor a deportálás elmaradt.
A nyilasuralom idején majd ezer üldözöttnek nyújtott menedéket a Társaság házaiban. Ennek az embermentésnek lett tudatosan vállalt áldozata, vértanúja Boldog Salkaházi Sára.
1945 elején Slachta Margit visszatért a politikai közéletbe.  a Polgári Demokrata Párt listáján került ismét a parlamentbe. Az 1947-es választásokon   a Keresztény Női Tábor programjával jutott mandátumhoz.  
Az 1945 és 1948 közötti parlamenti felszólalásai többségében a jogelvűség, a jogbiztonság és jogrend kérdésével foglalkozik.  
A Parlamentben sürgette a diplomáciai kapcsolatok helyre-állítását a Vatikánnal. Áprilisban a vallásos nevelés érdekében mondott beszédet, amely a hitoktatás szabadságáról is szólt. Határon-túli magyarságról, kis nemzetek jogairól, családi életről, nemzet erkölcsösségének védelméről is értekezett. 
 Élesen támadta őt a kommunista Nonn György későbbi főügyész és Aczél György is. Cinikus hazaárulónak, Horthystánák, valamint nyilas-bérencnek is nevezték.   
1947. október 28-án mondott beszédében bírálta a Szovjetuniót.. A kommunista irányítás alatt álló mentelmi bizottság javaslatára 60 napra kizárták az Országgyűlésből. 
1948 júniusában – az egyházi iskolák államosítása ellen érvelt. Felszólalásait trágár bekiabálásokkal zavarták.  Amikor a parlament megszavazta a törvényt, és ennek örömére elénekelték a Himnuszt, Slachta Margit tüntetőleg ülve és csendben maradt.  Később azt mondta: „Nem jól tettem, hogy nem álltam fel, le kellett volna térdelnem”. Kétszer hat hónapra kizárják (ez volt a legsúlyosabb büntetés, amelyet ilyen esetben adni lehetett).
1949 januárjától letartóztatástól tartva a domonkos nővérek zárdájában bujdosik. Az 1949-es választásokon elutasítják indulási kérelmét. A választás napján az urnák elé járult, kockára téve szabadságát. 1949 júniusában Ausztriába, onnan szeptember 16-án Tóth Etelka néven Amerikába emigrál.
Nemes Margit néven levelezett Magyarországra, Nemes Borbálaként a Szabad Európa Rádióban mondott beszédeket. 1951-ben visszatér Bécsbe, majd 1953. május 5-én végleg Amerikába költözik saját nevén.
1985-ben Izrael állam az Igaz Ember posztumusz kitüntetést adományozza részére, emlékére fát ültetnek a Yad Vasem kertjében.
1995. március 15-én Slachta Margit és a Szociális Testvérek Társasága emlékérmet kap a magyar kormánytól, május 7-én a Magyar Köztársaság Bátorság érdemjelével tüntetik ki Margit testvért.
            A Szociális Testvérek Társasága ma is működik. 1998 óta pápai jogú apostoli élet társasága, és ebben az évben a nemzetközi központ is visszakerült Budapestre Buffalóból. Élnek testvérek US-ban, Kubában, Romániában, Szlovákiában. Magyarországon 96 fogadalmas testvér, öt novicia, két jelentkező van.  (az illegalitásban kb. hatvanan csatlakoztak a börtön árnyékában is a szociális, szentlelkes karizmához, hogy az ősi szerzetesi szellemet az élet viharai között éljék.

Miért élő, vonzó nekünk, szociális testvéreknek Margit testvér, a Margit testvérben lobogó karizma?

Közhely, hogy a történelem ismétli önmagát, - hiszen az ember nem igen változik, s minden egyes embernek személyesen el és be kell fogadnia a Megtestesült Igét, a Világ Világosságát, aki ellen a sötétség erői szövetkeznek, de az egészen új és prófétai látás, hogy az emberi közösségnek, mint közösségnek is megváltásra van szüksége, hogy az emberi közösség Isten-hiánya a krízisek oka. Benedek pápa a világ mostani gazdasági krízisének okát egyértelműen az erkölcsi krízisben, a hit krízisében látja. 
Margit testvér  pedig ezt mondta a két világháború közötti nagy gazdasági krízis idején: 1933 -ban
Mi, szociális téren, társadalmi reformokért küzdünk, és egy jobb világért. A szociális bajok oka a lélek-nélküliség. Dolgozni akarunk, hogy jöjjön el a Szentlélek. A szociális reformokat csak akkor tudjuk igazán végrehajtani, ha a társadalom lélekkel telik el, ha a nyomor oka, a lélek nélküliség megszűnik.

Benedek pápa enciklikáiban a torz ember-alkotta, fenyegető istenképekkel szemben kimondja újra : Deus Caritas est- Isten Szeretet – s ez a Spae Salvi – az üdvösségünk reménye.
 Margit testvér  pedig ezt mondta 1924-ben.
Legyen bennünk tény, átélés, hogy az Isten szeret bennünket.  Várjuk a Szentlelket! Ő a Szeretet-Isten. Egész különlegesen az égő jegyesi szeretetet kérjük tőle. A kisdolgokhoz nagyobb szeretet kell sokszor, mint a nagy dolgokhoz.
 A tökéletes szeretet kizárja a félelmet….Szeressünk és ne féljünk… Az Úr Jézus nem prokoláb, az Ő szeretetével az emberek szeretete mindig összeegyeztethető. Nekünk mindenkit szeretnünk kell. Nem elszegényítően, hanem gazdagítóan. Amit Krisztus kér, azt odaadjuk, amit meghagy, annak örülünk.  
A Szentlélek világosságában megértjük, hogy miért van minden, a magunk és mások kiüresítése, a személyes és korok megpróbáltatásai, hanyatlás és fejlődés.

 II. János Pál pápa a harmadik évezredet az Irgalmasság Misztériumának fényébe helyezte. Margit testvér fogadalmi mottója: Jézusom Irgalom! -  és arra tanít bennünket, hogy nőiségünk-anyaiságunk ajándéka, hogy Isten irgalmas szeretetével öleljük körül a az ember fenyegetett egyéni és közösségi életét. S az Isten irgalma a forrása a Kinyilatkoztatásnak, hogy van Igazság és van megváltó, megszentelő Szeretet.
A történelmi adatok csak hitelesítő, kontextusba helyező eszközök, a valódi vonzerő az a ma is igen aktuális Credo, amit Margit testvér Rómában fogalmazott meg, amikor XII. Pius-nál járt a szlovákiai zsidók érdekében, s melynek aktualitását ma  az új diktatúrák árnyékában  megrendítően aktuális:

	 Igen, Margit testvérrel együtt vallom és vállalom,  hogy Isten a mindenható – és nem az ember, akiről az állítja reklám, a guruk és tudományosnak kutatások, hogy mindent megtehetsz-, mindenre képes vagy. Igen, hiszem, hogy nem népszavazás, nem az EU törvényekhez való jogharmonizáció, nem lobi-csoportok, és gyógyszer és fegyvergyárak döntik el mi erkölcsös és mi nem. Nem ember dönti el mettől és meddig ember a megfogant és halódó élet. És paráznaság a szabad-szerelem igazi neve, és bűnös deviancia a kiélt homoszekszualitás, nem alapvető emberi jog.

Hiszem- vallom, hogy a Mindenható kinyilatkoztatta magát - és az erkölcsi világot, összefüggéseket a Tízparancsolatban – kinyilatkoztatta és nem népszavazásra bocsátotta.
Hiszek – az Atyaistenben – a Teremtőben – az Atyában-, a létező valóság tulajdonosában – aki maga a Hatalom!
 	
Az ember korábban is a halál osztogatójaként tetszelgett, ma már az – élet-halál uraként, - az élet adójaként is Isten akar lenni.   Hatalmára féltékenynek tartja a római pápát, az Egyházat – az Istent – amikor az felemeli intő szavát: eddig és ne tovább-, ez a pusztulás útja.
		 
Igen, vallom, vállalom, azaz kiállok érte – hogy embernek ember, szervezet, állam nem birtokosa, nem tulajdonosa, -

Vallom ezt ma is, amikor a piac, human-power managment tervezi meg a munkanélküliek és hajléktalanok közgazdaságilag „normális arányát”!

Vallom ezt ma is, amikor millió nagyságrendet ért el a modern gyermek-janicsárok, katonák létszáma, akiket gyilkolásra képeznek ki és vetnek be a hatalmasok, amikor kormányok államok gazdasági életének alapjává teszik a drogkereskedelmet, 

Vallom, hogy embernek, kormánynak nincs joga megengedni azt, amit Isten megtilt, ami pusztítja az ideigvaló és örök életet, - lásd drog-liberalizáció, - prostitució, abortusz, euthanázia, 

Igen, hiszek, Jézus Krisztusban, az Atya egyszülött Fiában, a világ Megváltójában, aki nem egy a megvilágosodottak közül, nem egy isten az istenek közül, hanem az egyetlen Úr és nincsen más!
	Igen, tudom kinek hittem, kire tettem az életemet és kiért halok meg, szorulok hátrányos helyzetbe, keresek kevesebb pénzt.
	Igen, megvallom hogy én Krisztust követem, akinek élete, szenvedése halála feltárta nekünk Isten irgalmát, a bűn rettenetességét, aki megváltó halálával az isteni haragot kiengesztelte – bűnadósságunkat letörlesztette.

Vallom, hogy Jézus, a mi Megváltónk, aki megtanít élni igazul, jól, szépen, szentül – hogy kialakuljon bennünk az Ő Arca, és meg tudjuk látni egymásban is az Atya gyermekeinek arcát, s az emberi közösségben a Szentháromságos Isten képmását.
Mert nem csak egyéneket, hanem választott népet, emberi közösségeket hívott meg az Isten a kortárs világ üdvösségéért.  
 	
 Margit testvér egyik évben   programul adta: Krisztusi világot a Szentlélek által - mennyire rácseng ez a III. évezred Egyházának küldetésére. És senki sem mondhatja, Jézus az Úr, hacsak nem a Lélek által! – hiszen abból ismerjük meg Isten szeretetét és irgalmát, hogy kiárasztotta szívünkbe a Szentlelket, és templomává szentelt bennünket egyénileg és közösségileg a világért, a világban.

Igen, hiszek a Szentlélekben, az Úrban és Életadóban, akit éppen úgy imádunk és dicsőítünk, egyénileg és közösségileg, mint az Atyát és a Fiút, - 

Vallom, hogy megadja mindazt a kegyelmet, ajándékot, karizmát, ma is, nekünk is, amit  Margit testvérben hazánknak, a magyar és a világegyháznak, adott, hogy építhessük Isten Országát az egyesek lelkében, a hazában és a társadalomban.  (Margit testvér és a testvérek napi imájából) 
	
Vállalom a keresztségből fakadó szentségi meghívásnak azt a sajátos útját, melyet a Szentlélek nyitott az Egyház számára 1923-ban Magyarországon a Szociális Testvérek Társaságának létrejöttével, s melyet megőrzött nyolcvanöt éven át. Hála Margit testvér életéért Vízkeresztkor, Margit testvér halálának harminc ötödik évfordulóján  különösen is.
	
Hála azért, hogy itt és most is konkrét ez a karizma, Hála azért, hogy ez a prófétai karizma arra szólít, hogy ne csak nagyszombat éji rítus, hanem a mindennapok megélt , gyakorlata legyen, 

Vállalom, hogy ellene mondok mindennek és mindenkinek, médiának és piacnak, közvéleménynek és hatalomnak
 mely Isten ellenére, az Egyház tanításával szembeszegülve életellenesen él, érez, gondolkodik, cselekszik, s akar egy új világot építeni.
	
Igen, megtagadok minden közösséget a földi bálványistenekkel, szellem és bálványimádással, a sátán hitvallásával a gyűlölettel, 	s a mindennapokban vállalom, hogy imádkozom ellenségeimért, azokért, akik háttérbe szorítanak, akik másodrendű állampolgárnak, jogfosztottnak kezelnék a nagycsaládokat, a keresztényeket, a betegeket, sérülteket.

Igen, vallom, vállalom, hogy az Igazság és a Szeretet, - az Egyszülött Fiú és a Szentlélek, csókot vált – ma is,
 s ezért átadom és elkötelezem magamat a Szentháromság egy Istennek, az Igazságnak és Szeretetnek – 
	akinek neve ma a modern világ krízisében is, a piac és liberalizmus kegyetlenségével szemben: Igazságosság és Irgalom!
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„Mester, taníts minket imádkozni, 
mint ahogyan János is tanította övéit!” –
	és Jézus megtanította tanítványait a Miatyánkra.

De mégsem a Miatyánk az egyetlen hiteles ima, hiszen Jézus élete példájával is tanított, és sokféle ima-mintát élt eléjük.
A Miatyánknak volt egy sajátos funkciója, amit ismer a csoportlélektan is, - ami gyakorlat volt a rabbi-tanítvány kapcsolatban. Az egyes rabbinista köröket jellemezte a saját imaformula, - ez a közösséghez tartozás, az adott mesterhez tartozás jele volt.
A csoportlélektan a közösség formálódásának döntő mozzanatai közé sorolja
-  a csoport tagjait jellemző magatartás formák kialakulását, - ezt így szoktuk –   a hagyomány teremtést,
- a jelvények, közösségi szimbólumok kialakulását, - ide, ezek közé tartozom
- hitvallások megfogalmazódását, - ez az elv, eszme az, ami minket összetart. Ez egy keresztény közösség esetében szükségszerűen Credo – Hitvallás, ami vallomás és ima. (pl. püspökszentelés előtt a püspökké szentelendőnek ünnepélyes hitvallást kell tennie az Egyház hitére) – ezért olyan fontos az alapító Margit testvér Credo-ja a számunkra.

Jézusról és tanítványi köréről is tudjuk, hogy igen gazdag volt az imaéletük, ha ezt áttekintjük, lehet, hogy a saját imaéletünk sivárságára döbbenünk rá.
A hívó zsidó naponta megvallotta a maga Credo-ját, a „Halld, Izrael, az Úr a Te Istened az egyetlen úr, szeresd a te Uradat, Istenedet– tehát Jézus és tanítványai  is – 
A hívő zsidó reggeli és esti imája a zsoltárok ma már tudjuk, hogy az a kiáltás, ami a keresztről hangzott fel: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem… a zsidó gyermek esti zsoltárának a kezdete. mennyire sajátja lehetett Jézusnak, ha a szenvedés és haldoklás vaskapcsában ez még eszébe jut, - ez a memorizált szóbeli ima ereje… mennyire kiejtettük a kezünkből ezt a fegyvert!
A hivő zsidó ismerte a kamra csendjében mondott imát, sőt minden zsidó házban volt imaszoba, imasarok vagy imának fenntartott hely, olykor a ház tetőteraszán. Jézus tehát nem mond újat, amikor azt mondja, hogy amikor imádkozol, menj be házad bensejébe, - ráadásul a ház lakói előtt, éppen az imádság tényének vállalása az, hogy az egyik családtag az imaszobába megy.
A hivő zsidó ismerte a Templomban végzett szívbeli  imát, ahogyan például Hanna, Sámuel anyja könnyek között  könyörög gyermek áldásért
Tudjuk, hogy Jézus és az első keresztény nemzedék részt vett a zsidó liturgián, Jézus is felment tanítványaival együtt megünnepelni a Húsvétot a Templomba.  
De megünnepelték a családi liturgiát is, ahogyan tanítványaival is elköltötték meghitt közösségben a Pascha bárányt. 
Az evangelisták elbeszélik, hogy Jézus ismerte a „lelkigyakorlatos” visszavonultságot, - ha tetszik a szentignácit –hiszen negyven napra visszavonult a sivatagban ahol megtapasztalta az élet állati, démoni és angyali dimenzióit.
Több helyen említik az evangéliumok, hogy Jézust imára indította a természet szépsége – Sáron rózsája és a mezők lilioma,  hogy időnként visszavonult virrasztani, s volt, hogy a sokaság közepette ragadta meg az Isten öröme, és felujjongott Lélekben : Áldalak Téged, Atyám….
Jézus ismerte a Szentíráson való elmélkedést és élt azzal a jogával, hogy mint felnőtt izraelita férfi a zsinagógában magyarázhatta az Írásokat, s tette ezt erővel és hatalommal.
S Jézus egész emberségével imádkozott, gesztusokkal imádkozott, felemelte szemét az égre, - kinyújtotta a kezét, - érintett, leborult, sírt, vérrel verítékezett, sóhajtozott.

Az eddig mondottakból is kiemelkedik, hogy Jézus imájában -, a hívő izraelita imájában, sőt hozzátehetjük, hogy a kinyilatkoztatott vallások imáiban központi helye van a Szónak. 

Hiszen a teremtő erővel-, Lélekkel, kimondott Ige által lett minden, ami van, és az istenképmása ember számára ezért az Igének megmarad az igéző-, ígérő ereje, mely életet, áldást vagy halált, átkot közvetíthet.
A Szó, az IGE teremtő erejének kétféle sajátosságát szeretném kiemelni, mindkettő jellemzi a bibliás imát:
- az egyik a Szó, az IGE projektáló ereje, 
a másik a    Szó, az IGE megjelenítő ereje.

A Bölcsesség könyvében van, hogy Isten Igéje nem tér vissza hozzá anélkül, hogy véghez ne vinné, amiért kimondatott. Ez a hit hordozza a liturgiát- A Pascha lakomán a legkisebb fiú megkérdezi, meg kell, hogy kérdezze, ez a feladata: Nagyapa, mit is ünneplünk ezen az éjszakán? S a család legidősebb férfitagja, a családi liturgia papja, elmondja, a Szó erejével megjeleníti az Egyiptomból való kivonulást, - amikor mindannyian ott voltunk a Felhő alatt…
S így jelenvalóvá lesz Isten szabadító tette. A hívó izraelita a múlt megtapasztalt isten-közelségébe projektálta, vetítette vissza magát, és ebből merített erőt a jelenhez és a jövőhöz, Jézus pedig a Golgotához. Erre is utalnak szavai: Vágyva vágytam elkölteni veletek ezt a Paschat, mielőtt szenvedek.
Ez a megjelenítő erő egyben prófétai dimenziókat nyit meg, mert az Isten Igéje, az Írások szava szerint soha nem merül ki, a mindenséget újra meg újra áthatja, s újra meg újra beteljesedik az Ige, s csak az idők végezetével tér vissza a Mindenható trónusához.

Ezért minden Istentől jövő Igének több rétegű értelme van.
- van a konkrét helyzetre vonatkozó értelme
- a választott nép sorsára vonatkozó értelme
- a Krisztusra vonatkozó jelentése
- a Krisztus Titokzatos Testére, az Egyházra, mint továbbélő Krisztusra vonatkozó jelentése
- a másodszor visszatérő Krisztusra vonatkozó ereje, ennek előkészítő jellege van, azaz a mai történelmet, minden egyesünk életét megvilágító, értelmező ereje.

Milyen száraz és kispados a mi Szentírás-olvasásunk ehhez képest. S egyáltalán, mennyire szegényes az imaéletünk Jézus és tanítványi körének imaéletéhez képest.
Talán elég közöttünk az egymást-elfogadás ahhoz, hogy meg lehet kockáztatni a kérdést – és a választ:
	Mi számomra a hétköznap imája, mit és hogyan imádkozom, - az eddig elhangzottak fényében?

Hát lehet, hogy lehangoló a válasz. Ezért próbáljunk erre röviden valami magyarázatot is találni.

A két világháború között a kiüresedett, kispolgári vallásossággal szemben nagy megújulási mozgalmak indultak el világszerte. Sajnos nem volt idejük a kibontakozásra, sem mozgalmi, sem lelki megújulási szinten, Ezek közül az imaélet szempontjából a legfontosabb az Odo Casel, Pius Parsch, Guardini indította liturgikus mozgalom, szentírás-kör mozgalom. (nálunk úgy csekély negyven év késéssel jelenthettek meg Guardini írásai)
A liturgikus mozgalom nálunk Szunyogh Xavér és a megújuló bencések munkája nyomán – s ebbe állt bele a szociális testvérek induló friss közössége is – tényleg elővételezte azt, amit a Zsinat megvalósított: anyanyelvű liturgia, szembemisézés (pl. külön pápai engedéllyel a Szabina kápolna), agape jelleg. Misszálét adott a hívek kezébe, helyreállította az Eucharistia központi szerepét a keresztény életben, ahol elburjánoztak a népi áhítatok, paraliturgiák. (kitett oltáriszentséges szentmise, rózsafüzér stb,  )
Aztán jött a háború utáni politikai fordulat éve, a földrengés, s a hívő katolikus számára az imaélet leszegényedett a templomi istentiszteletre, hiszen nem igen lehetett összejönni templomon kívül együtt imádkozni, új kiadású Szentírás nem volt kézben (a Rómában kiadott, az országba becsempészett Békés Dalos fordításig a hatvanas években).
A hivatalos ideológia, mint kegyet sulykolta bele a köztudatba, azt a fából vaskarikát, hogy a vallás magánügy, tehát menj be kamrád belsejébe, és lehetőleg azt se tudják meg, még családod tagjai se, hogy ott imádkozol, - hiszen nem lehetett része a lakásnak az imasarok. 
Az ideológiai osztályharc eszköze minden időben a vallásos jámborságból való gúny űzés, és a gúny mélyen sebző fegyver, lassan az intelligens keresztényekből kialakult a lenézés a kigúnyolható iránt, s az, hogy ezzel nem vállal közösséget.
Sajnos a magyar teológusok egy része erősen a protestáns teológia hatása alatt állt, talán azért, mert ott előbbre haladtak a szentíráskutatásban, s szinte észrevétlenül a protestáns teológia – és persze a helytelen jámborság hatására megtámadott lett a Mária tisztelet, a szentek tisztelete, az angyalok tisztelete. Azaz kiüresítette ez a felfogás az eget, és ez szükségszerűen fokozta az individuum magányát, aki már alig-alig tudott felkiabálni jeges sötétségéből, a csaknem hitetlenségéből a „zsinórpadlásra” Istenhez.
Sajnos a Zsinat Liturgikus Konstituciójának a végrehajtása is ennek szellemében történt, kiirtották a szentségimádást, a litániákat, a rózsafüzér áhitatosságokat, a hiteles és engedélyezett paraliturgiákat. Pl. A Jézus Szíve templomban a hívek ragaszkodtak az októberi rózsafüzér imához, s erre úgy jelölték ki az időt, hogy a szentmisétől negyed óra válassza el. De hát kinek van erre ideje….
Ennek egyik következménye lett, hogy a szentmise és a szentségek kiszolgáltatása lett a hívek közös imájának egyetlen fóruma.
Nem volt olyan imafórum, ahol egymás szükségleteiért, ínségéért imádkozhattak volna. Kiesett ennek közösséget formáló ereje is. Legfeljebb „befizettek egy misét” – és azon vagy ott voltak vagy nem.
A szentmise egyeduralma kiélezte azoknak a helyzetét, akik valami okból nem járulhattak szentségekhez, - kizárva érezték magukat, más közösségi alkalom nem volt, elmaradtak az Egyháztól.
Azok az énekek, sőt hellyel-közzel bábjátékok, melyeknek helye lehetett volna a szentmisén kívüli imádságos összejöveteleken, helyet követeltek és teret nyertek a szentmisében. S hát ez nem csak, hogy nem szerencsés, hanem helytelen.
Így úgy emelkedett ki egyetlenként az Eucharisztia, hogy vákuum keletkezett körülötte.

Az Eucharisztia Csúcs és Forrás  - minden kegyelmek legnagyobbja és forrása, de a hegymászást azért nem a csúcson szokták kezdeni. Szükségszerű ás fájó következménye lett mindennek, hogy kiszolgáltatódott az Oltáriszentség, ma már nem csak a „jogom van hozzá” felkészületlen,  rendezetlen életállapotú magatartásának, hanem  annak is, hogy a sátánisták kihasználva a kézből áldozást, megszerezzék feketemiséjük számára. Én magam is kaptam el már egy férfit, a templom kapujában, aki a kezében ki akarta vinni az oltáriszentséget.

Lassan azért történtek pozitív irányban is elmozdulások, ilyen volt a Zsolozsma elterjedése a hívek között, az énekelt vagy mondott magyar nyelvű vesperások a hatvanas évek közepétől. Lehet, hogy ez csak szűk köröket érintett, mégis nagy tanítást adott, ahogyan a zsoltárok több ezeréves emberi életérzéseket tesznek szépítés nélkül imává, és mutatta meg, hogy Isten elé minden emberi átélést, történelmi tapasztalatot oda lehet tenni.
S a hetvenes évek középétől a különböző megújulási hullámok, kisközösségekben kezdték újra feltárni az imamódok gazdagságát. (éljük az Igét, spontán ima, dicsőítés)
Fontos ez a folyamat, élő kell, hogy maradjon ez a folyamat.
Ha valaki elég sokat olvasott ifjú korában vadnyugati regényeket, az azt is tudja, amire én is rájöttem, hogy a rohanó ménes az álló cowboy-t eltapossa, vagy semmibe veszi. Csak akkor tudja elkanyarítani a cowboy a rábízott ménest a megfelelő irányba, ha jó ütemben, céltudatosan együtt rohan.
S amikor saját magamban vagy a kisközösségemben sivatag-élményem van, akkor lehet, hogy nekem is arra a megújulásra van szükségem, ami szerte a világon történik.
Nagy a felelősségünk, hiszen hozzánk is jönnek és kérik:
Taníts minket imádkozni! – add nekem az Ige kenyerét, a virrasztó, Lélekben felujjongó Krisztus Élő Vizét! S hát csak   nem fogom azt mondani: Hát nekem kedvenc eledelem a homok és a fűrészpor, gyere ezt megosztom veled!

Élő imára csak az tud tanítani, másokat arra vezetni, akiben él az ima!
Karl Rahner  mondta, hiogy a holnap kereszténye vagy misztikus lesz, vagy nem lesz keresztény. S hát azt hiszem ma van ez a „holnap”, s ezért merem azt mondani, hogy a keresztény közösségeknek manapság az imában való megújulás helyszínévé kell lennie, mert ezt mutatják az idők jelei, erre van szükség, éhség. 
S ha nem merjük vállalni az ima kalandját, -  akkor nem tudunk válaszolni erre a kihívásra, akkor felelősek vagyunk azokért, akik köreinkből szektákhoz vagy másfelé sodródnak, - aki ma nem lép az peremre sodródik, mert az ima utáni vágy már kezd medreket találni magának, tehát saját érdekünk, hogy ne akarjunk a biztos partokon homoktortát enni.

Minden emberi adottság, karakter megtalálhatja az ima gazdagságából az őt igazán tápláló utat.
Minden személyiség típusnak alkalmas kiegyensúlyozott  imamód a Lectio Divina, melyet a hagyomány Szent Benedek nevéhez köt, s melynek mozzanatai:
- a lectio – a Szentírás olvasása
- a meditáció – az értelem feltáró munkája
- a rumináció – az un. kérődzés (ismételgetés), a szív munkája
- kontempláció – a felragyogó JÓ szemlélése
- adoráció – a feltáruló, Jóság_Szépség-Szentség előtti leborulás
- oráció – kérés, hogy mindez megsegítse, megváltoztassa, formálja további életünket.
Abban lehet különbség, hogy melyik mozzanatra tevődik a hangsúly.

A Szent Ágoston nevéhez kapcsolódó imamód azt jelenti, hogy az imádkozó az Írásokban leírt eseményeket saját életébe vetíti (introspektív)  Isten a mában van jelen, a Feltámadott Krisztus az utcán, a Szenvedő a felebarátban,  a Pünkösd esemény tovább él. Ezt az ima módot jellemzi a jelképekre való érzékenység, nyitott tud lenni a karizmatikus imára, fontos neki a közösségi jellegű ima, ebből erőt tud meríteni, prófétai meglátásokat meríthet ebből az imádkozó, az ima értelmezi az idők jeleit. Az így imádkozó azt tudja mondani a kortársaknak: Jézus él, találkoztam vele! 

A bibliás, illetve szentignáci imamódban – az imádkozó önmagát projektálja, vetíti vissza a Biblia eseményeibe, a teremtő képzelet segítségével. Pl. megjeleníti a születéseseményt, a Golgota eseményt, és ott mint jelenvaló vesz részt, szemléli, látja, hallja az eseményeket, a lélek érzékeinek a segítségével. Ez az imamód kifejezetten tanítja az érzékek alkalmazását. A stigmatizáltak egy része ilyen alkat, Hiszen a kegyelem a természetre épít. Egyébként ahhoz, hogy ez az imamód gyümölcsöt teremjen meg kell tartani az ignáci szabályt, s az értelem fényénél le kell vonni az ima-tapasztalat következtetéseit a konkrét élethelyzetre, e nélkül könnyen terméketlen fantáziálássá válhat.
Jellemzője: A Názáreti Jézus valóban Isten Fia – láttam, érintettem. 

Aquinoi Szent Tamás példája az isteni igazságok feletti gondolkodásra vezet.  De az Istenről való eszmefuttatás csak akkor válik imává, ha a szívet szeretetre indítja a felismert igazság nagyszerűsége, és ha ez elvezeti az értelmet az imádáshoz meghajlásához,  a szóbeli kéréshez  is, hogy a felismert Igazság formálja az életemet, s képes legyek valóra váltani, amit felismertem, mint igazságot. Jellemző, hogy ez az imamód keveseknek járható lelki út, mégis a vallási vezetők nagy része éppen ezekhez a kevesekhez tartozik. S ezért általában  a szemináriumokban is ezt az imamódot tanították. Ehhez járult még az a szemlélet is, mely az érzelmeket, a szív imáját, a misztikát gyanúsnak, kerülendőnek tartotta.
A tárgyilagos megkülönböztetést a kételkedő vizsgálódás váltotta fel, a teológián Szent Tamást csak mint filozófust és nem mint misztikust tanították.  Pedig éppen ez a nagy gondolkodó jutott el az értelem útján a  Kereszt misztika mélységéig, amiből az Adoro te devote himnusz imádása hangzott fel, s a Megfeszített lehajolt Tamáshoz a keresztről. Mi pedig úgy vizsgálódunk, és műfajkutatás ürügyén úgy foglalkozunk a Szentírással, hogy attól nem gyullad lángra a szívünk, és nem adja meg nekünk azt a tevékeny erőt, amit az emmauszi tanítványok tapasztaltak, s melynek erejével még akkor este siettek vissza Jeruzsálembe, hogy megosszák az örömnek és reménynek azt az erejét, amiben részesültek, - azaz evangelizáljanak. 

Ma sokakat vonz Szent Ferenc alakja, lelkisége, a ferences imamód. Talán azért is, mert a teremtéstől elidegenedett ember vágya, hogy újra egységben érezze magát a természettel, megtalálja helyét a mindenségben, mégpedig úgy, hogy rátalál a Teremtőre. A természet transzparenssé válik, amin átragyog az isteni. Ez a lelkiség rokonnak érzi a füvet-fát, állatot, ezekbe projektálja a saját érzelmeit Isten, önmaga, az embertárs iránt. Az így imádkozó egynek érzi magát az Istent dicsőítő vagy az ember bűne miatt szomorkodó természettel.
Ennek s szintén meg van a bibliai háttere, Izrael történetében és Jézus életében is, amikor a Golgota-eseményt a természet erőinek megrendülése öleli körül, vagy ahogyan a Római levél írja, hogy az egész teremtett világ sóhajtozik és vajúdik és várja Isten fiainak megnyilvánulását.
Talán éppen a ferences lelkiség  adhat katolikus választ arra, ami miatt a New Age  nem veszélytelen, pszeudo-tudományos és vallásos szemlélet és tudat formáló mozgalmai olyan tömegeket tudnak hatókörükbe vonni. Pl. Rieman egyébként szakszerű pszichológiai tanulmánya az emberi félelem alaptípusait a bolygómozgásokkal hozza kapcsolatba. Pedig a Kolosszei levél ma is érvényes, - ma is hirdeti Isten fiainak szabadságát a természeti elemektől.
A ferences lelkiség és imamód integrálhatja a természetre csodálkozó ember áhítatát a keresztény hitébe és életébe.
A ferences imamódot egészen egyszerűen lehet gyakorolni, pl. egy fejhajtás egy virág előtt, rámondani mindarra, ami szemünk elé kerül: szép vagy! Köszöntelek! Köszönlek!

Minderre egyetlen fő ellenvetése lehet jogosan mindenkinek: hogy az ima idő kérdése. S ez igaz. Az ima, a szeretet – idő kérdése. Nem lehet egy fényképpel házaséletet élni, nem lehet  a „pá drágám rohanok” stílussal barátságokat ápolni, s nem lehet keresztény, elkötelezett életet élni, ha nem szánok időt Istenre, a vele való személyes találkozásra.

Szóval az imának vannak előkészítő feltételei:
- döntés az ima mellett, - ez döntés Isten mellett
- a  zajszerszámok (Tv, Rádió) háttérbe szorítása, csend teremtés
 a hallgatás, csend-, odahallgatás begyakorlása
- a csodálkozni tudás, gyermeki készségének kifejlesztése magunkban
- meghajolni tudás, leborulni tudás – a kevélységünk gyógyítására
- a szégyenkezés, az anti-stréberség legyőzése, mintha felnőtt ember nem örvendezhetne vagy nem könnyezhetne Isten érintése felett
- a fantázia, a képzelőerő tisztán tartása, mert 

Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.

*
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Mirjam - A Táborhegy fénysugara
1998  Karizmatikus Találkozó			 

Mirjam - A Táborhegy fénysugara címmel jelentette meg a :' Grosse Christliche Gestalten ' (Keresztény nagyjaink) sorozat, annak Abbellini Mirjam OCD nővérnek  az életét, akinek magyar életrajzát már 1937-ben kiadatta a Szentlélek-Szövetség, Slachta Margit testvér előszavával, Balázs Benedicta nővér összeállításában és II.János Pál pápa 1983-ban boldoggá  avatta.

Mirjam a Szentlélek misztikusa a Szociális Testvérek Társaságának egyik védőszentje!
1845-ben született Galileában, Jézus szülőföldjén, szegény családból, korán árván maradt.
1858-ban, szeptember 8.-n éjszakáján, mert nem akart mohamedánná válni és férjhez menni, Egy mohamedán férfi átvágta  torkát és az útfélre dobta. Világos kékbe öltözött  titokzatos "ápolónővér" emelte fel, vitte valamiféle barlang-lakásba és varrta össze a torkát. Ez a "nővér" az Istenanya volt, ahogyan később megnevezte magát, ő gondozta, gyógyította meg. S elmondta neki, mi lesz vele későbbi életében. 
	Mirjam később így beszélt erről: "Azon a napon Édesanyámmal voltam. Neki szenteltem magamat. Az emberek átmetszették a torkomat, de Mária hazavitt engem." 
Amikor a Marseille-i Kármelben a novicmesternője kérdezte erről ezt mondta: " Ó én, az égben találtam magamat. Az Istenanya, az angyalok és a szentek nagy jósággal fogadtak, és a szüleimet is láttam köztük. Láttam a Szentháromság sugárzó trónusát és láthattam Jézust emberségében. Nem volt sem lámpa, sem napfény, mégis minden fényárban úszott. Valaki azt mondta: "Te szűz vagy, de a könyvedben még nincs befejezve." Erre kialudtak a fények és a barlanglakásban ébredtem fel. Mellettem volt az a "Nővér" világoskék ruhában. Ő mondta el nekem, hogyan szedett fel az utcáról átvágott torokkal."
Mirjam szavát bizonyította, hogy  Marseille-ben, Pau-ban, Mangalore-ban és Betlehemben a karmeliták orvosai mind-annyiszor megállapították, hogy 10 centiméter hosszú vágás van a nyakán, és a hangszálai is sérültek, az orvostudomány szerint nem érthető, hogy miért maradt életben. De Mirjam életben maradt, mert küldetése volt, hogy előfutára, misztikusa, szentje legyen a Szentlélek megújuló tiszteletének, új kiáradásának, az új Pünkösdnek. 
Bracco jeruzsálemi pátriárkán keresztül terjesztette  IX.Pius pápához a kérést, a havi Szentlélek-misékért:
"Az Úr kifejezte nekem kívánságát, hogy minden pap az egész földkerekségen havonta egy szentmisét mutasson be a Szentlélek Úristen dicsőségére. S mindazok, akik ily szentmisén jelen vannak, különös kegyelmekben részesülnek."
Ezeket mondta az Úr Mirjamnak: (1973.május 18. Pau)
"Forrón kívánom, hogy a papok minden hónapban szentmisét mutassanak be a Szentlélek Úristen dicsőségére. Aki bemutatja ezt a szentmisét vagy azon részt vesz. azokat a Szentlélek Úristen különösképpen kitünteti: az Ő fényességében járnak és lelkük mélyén békesség lesz jutalmuk.
majd máshol:
	- ha engem keresni és követni akarsz, hívd segítségül a Szentlelket, aki tanítványaimat megvilágosította. Bizony, bizony mondom nektek: aki segítségül hívja a Szentlelket, az keresni fog engem és meg is talál.
	- aki segítségül hívja a Szentlelket, annak érzékeny lesz a lelkiismerete, mint a mezők virága
	- ha családapa, családanya hívja segítségül a Szentlelket, békesség költözik családjukba
	- akik segítségül hívják a Szentlelket, azok békességet éreznek szívük mélyén.
	 -akik életükben Szentlélek-imádók voltak, azoknak haláluk óráján világosságuk lesz, békességben fognak pihenni.
	 - aki a Szentlelket segítségül hívja, nem fog tévedésben meghalni
	 -a papok, akik a Szentlélek-imádását buzgón hirdetik, a Szentlélek Úristen különös segítségét élvezik, ha a hívekhez szólnak.
	Mirjamnak az Úr maga ad parancsot, hogy naponta imádkozza a Veni Creator-t és az 50. zsoltárt. 
XIII.Leó pápa válaszolt az Istennek Mirjamban kinyilvánuló sürgető szeretetére azzal, hogy 1897-ben kiadta a "Divinum illud munus" enciklikát, melynek nagy témái:
-A Szentháromság
-A Szentlélek viszonyulása a Megtestesült Igéhez
-A Szentlélek, mint az Egyház Lelke,
-A Szentlélek bennlakozása az igazakban.
Az emberi társadalmat a Szentháromságos Isten képmására csak az Igazság és Szeretet Lelkének új kiáradásával lehet átformálni. Ezért érthető, hogy éppen a nagy szociális pápa a nagy Szentlélek tisztelő pápa is, aki enciklikája végén kijelenti:
Elhatározzuk és elrendeljük, hogy az egész katolikus világban a jelen és a következő években pünkösd előtt az összes plébániatemplomokban kilencnapi ájtatosság legyen. 
Az Isten műve, a Lélek hajléka az emberek között, több oldalról épült, több sürgetés érkezett egy időben Péter utódjához.
Lucien Christine misztikus, családanya, valamint a Szentlélek obláták alapitójának Elene Gerre (1835-1914) a kérése, hogy gyüjtse össze az Egyházat ujra Mária köré a "cönakulumba" (a jeruzsálemi felső terembe) a Szentlélek kiáradásáért imádkozni.
1922.december 5.-n XI.Pius pápa brevejében ezt írja:
Semmi sem esik annyira jól szívünknek, mint azt látnunk, különösen korunkban, hogy a keresztény hívek napról-napra megújuló hűséggel szentelik magukat a Szentlélek Úristen megismerésének, szeretetének és imádásának.

Hálás örömmel fedezhetjük fel, Abellini Mirjamot, mint szentelkes közösségünk, a Szociális Testvérek Társaságának (alakult 1923-ban, )egyik lelki inspirálóját, hiszen éppen a Szentlélek tisztelethez való ragaszkodás volt a Szociális Missziótársulattól (alakult 1908, egyik alapító tagja Slachta Margit tv) való különválás egyik oka.
 Margit testvér fogadalmi mottójául választotta Mirjam mottóját: Jézusom, Irgalom! és társulati imánkul adta a reggeli imában a Veni Creator-t és az 50 zsoltárt, valamint elmélkedés előtti társulati fohászunk lett a Szentlélek mise könyörgése:
Isten, ki híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítottad: add, hogy  ugyanazon Lélek által megismerjük ami helyes, és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendezzünk. A mi Urunk, Jézus krisztus által, ki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik, mindörökké. Amen,
Sík Sándor a Társaság jó barátja fogalmazta meg mindennapos kérésként számunkra a Szentlélek hét ajándékáért való imát, Izaiás szavaira támaszkodva.
1933-ban a Társaság megalapítja a Szentlélek Szövetséget, melynek fő célkitűzése, hogy Abellini Mirjam kérése szerint terjessze a Szentlélek -miséket, a Szentlélek Úristen imádásának megújulását. 
1934-től kezdve adja ki a Társaság a Lélek Szavát, melynek célja kezdettől fogva a Szentlélek fényével válaszolni, az idők jeleire. 
1976-78-tól kezdve tapasztaljuk meg társulati és egyházi közösségekben a Szentlélek újfajta kiáradását, a külső szoronga-ttatás ellenére.
1983-ben II.János Pál pápa boldoggá avatja Mirjamot, majd kiadja a 'Dominem et Vivificantem'-(Urunk és Éltetőnk) címmel a Szentlélekről szóló enciklikáját. A testvérekkel 1988-tól kezdve indítjuk újra a Lélek Szava c. folyóíratot, és folyamatosan kapcsolódunk bele az egyre inkább országos méreteket öltő Szentlelkes megújulásba és kerülünk kapcsolatba a világegyház Szentlélekben való megújulásával, SzentLélek formálta új közösségekkel. Tapasztaljuk  az ima hatását a történelem eseményeire, és bünösségünk következményeit a politikában. Az Igazság Lelke és az Igazság Igéje tesz szabaddá. Igazságosság és megtérés nélkül, bálványimádásból bálvány-imádásba botladozunk. Ezért a Lélek evangelizációra hív, beölel abba a küldetésbe, amivel az Atya küldte Fiát, a világ üdvösségéért. A Lélek irgalmas és segítő szeretetet- mozgalmat, szociális szeretetet ébreszt, a karitász új mozgalmait, és segítségünkül adja a szent angyalokat, mert a halál kultuszt, a test-kultuszt, stb, és a bűn termelte nyomort, s a nyomor által újra termelődő bűnt- nem győzhetjük le egyedül. 
	A Szentlélek a Feltámadott Úr küldötteivé tesz, és a reményt, az Élet Evangéliumát bízza ránk, hogy a Nagy Jubileumra megújulhasson közvetlen környezetünk, országunk, - világunk a bűnbánatban (50 zsoltár) a Teremtő Szentlélek által. 	S Szentlélek-esemény volt a Társaság 12. Általános Káptalanja, Kassán, ahol újra megerősödtünk abban, hogy "A Szentlélek Úristen tiszteletének terjesztése karizmánkból fakadó feladatunk". 
S a Szentlélek Úristen történelmi hűségét tapasztalhatjuk, hiszen éppen a Szentlélek évében, 1998-ban ünnepehetjük  közössé-günk alakulásának 75. évfordulóját.
Segítsen bennünket Szent Abellini Mirjam, hogy betölthessük szociális missziónkat, és építhessük Isten Országát az egyesek lelkében, a hazában és a társadalomban, és napról napra megújítsa életünket fogadalmi imánk könyörgése:

Ó, Szentlélek, kinek csodálatos valójáról és titokzatos működéséről életemmel és halálommal kívánok bizonyságot tenni, maradj velem, hogy a Mennyei Atyának rólam való gondolatát megvalósítva elnyerhessem az örök élet koronáját. Amen.
  



*
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Az imáról
2009. Országos Lelkipásztori Napok

Uram, taníts minket imádkozni – ahogyan János is tanította imádkozni az övéit…
s ma felénk hangzik ez a kérés – imádkozz értem-, helyettem!
				      taníts meg imádkozni!
S lehet botránkozni/bosszankodni  az ima-lánc leveleken, melyek azzal végződnek, hogy másold le, küldd el –emailon,  ennyi és ennyi példányban és akkor áldott leszel, ha pedig nem, s jön a fenyegetés…
	Nagy kihívás, lehetőség ma az az általános posztmaterializmus utáni vágy a transzcendens után, - ott van benne a taníts meg minket imádkozni.
	Kórházi élményem: az Amerikai úti Idegsebészeten agyérgomolyag műtétre várva feküdt egy ismerősöm, életveszély, - naponta felmentem hozzá, csendben imádkoztam mellette, a kórteremben pedig egy fiatal nő kritikán aluli módon, sőt káromkodva beszélt. Ez az ismerősöm, egy alkalommal csak annyit mondott: Nagyon fáj a fejem, nem lehetne másképp, aztán mi imádkoztunk tovább. Műtét után, mire visszahozták a fiatalasszonyt a műtőből, már tudta a kórterem, hogy daganat, súlyos, pedig hát fiatal, és két kisgyereke van. Amikor felébredt, odafordult az ismerőmhöz:
	A műtőben imádkozni akartam és csak káromkodni tudtam, én Isten nevét soha nem hallottam más összefüggésben. Taníts meg engem imádkozni. Másnap, amikor felmentem az osztályra, az egész kórterem közösen éppen a Miatyánkot mondta. – s ez a nyolcvanas években volt.
	Hogy tanultam meg én imádkozni?
1954-ben Vilma nővérem virusos agyhártyagyulladással feküdt, életveszélyben. Édesapám elhívta Sík Sándort, hogy adja fel a betegek kenetét, s a három kicsit, Ákos-, Ágnest-, Margitot elhívta magával az Egyetemi templomba. Útközben azt mondta: Nem hagyok rátok más örökséget, de ha nagy bajban vagytok, jöjjetek el ide, itt halt meg Prohászka püspök, akinek a Tanácsköztársaság idején egy életmentő szívességet tettem. Hivatkozzatok erre, s kérjétek Vilma gyógyulását, a ti gyermek imátokat meghallgatja az Isten. Vilma nővérem két napon belül túl volt az életveszélyen, s kitűnőre érettségizett.

Így tanultam én imádkozni – de így tanultak az apostolok is Jézus mellett –látták az életét, érezték szeretetét, tapasztalták Isten iránti bizalmából fakadó csodás gyógyításait…

	Láttam a bajt-, tapasztaltam édesapámnak, a felnőttnek a hitét, és hallottam a bíztatását, hogy a gyermek imáját meghallgatja az Isten-, tudatosult bennem a szentek közössége – a közbenjáró szentéletű Püspök -  és saját szavaimmal próbáltam ezt kimondani – és láttam a gyógyulást…

Nem azt, hogy divatos szóval „ez működik” – ez vinne el a babona, a szó mágia felé,  hanem, hogy Isten személyes barátja Prohászka püspök, és igen, édesapám is-, és rám is odafigyel – és teljesíti a kérést.

A lelkiségi, megújulási mozgalmak mentén a spontán ima újra teret nyert, hála Istennek.
De sokan eljutottak arra a tapasztalatra, amire a felnövő Ági is – én ezt a Patronában Babíts versével fogalmaztam meg: De jaj, bűvös körömből nem tudok kitörni, csak nyilam hathat rajta át, a vágy, de jól tudom vágyam sejtése csalfa, én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az Omega és az Alfa. – s ekkor találtam rá a kinyilatkoztatott, a bibliás ima, a zsoltározás erejére és örömére, objektívitására, mely nem az én hangulatomtól és átélésemtől függött..

Többek között Greeshake professzortól, aki a Focould atya lelkiségét követő papi közösség tagja, egy lelkigyakorlatán hallottam: prefektus volt egy szemináriumban, és a kispapok bejelentették az igényüket, hogy ne az étkezési imákat összegyűjtő imakönyvről imádkozzanak, hanem spontán. Mint jó elöljáró belement: s aztán miután egy hétig szinte szó szerint minden nap minden étkezésénél úgy kezdődött a modern ima: Én, én, én Istenem azt kérem tőled, hogy áldd meg ezt az ételt, - a fiúk maguk kérték, hogy térjenek vissza, az összegyűjtött bibliás imákhoz.

Uram, taníts meg imádkozni, - és Jézus, aki maga is imádkozta a zsoltárokat és ószövetségi kantikumokat, megtanította őket a Miatyánkra. (Székely János előadása – a Miatyánk és a hivő zsidó imájának egybecsengéseiről) –mely  személyes és közösségi, - közösséget-, kapcsolatot teremt – De nem a szó, hanem az a kinyilatkoztatás, hogy  van Atyám, aki ismer, tudja, mire van szükségem, s ezért bizalommal egyénenként és együtt kérhetjük.

A szellemi kevélység felveti bennem a kérdést, mire jó Istennek, miért ima az, ha felolvasok előtte egy ősrégi szöveget, vagy ugyanazt mondogatom neki, amit mások, s kérem s amit Ő úgyis tud.

Valóban az imánk igen könnyen szó-mágiává lesz, teljesítmény eredményévé: ha elmondod ötször vagy hétszer vagy tizenkétszer – mert ezek szent számok – akkor Isten meghallgat –
	 pedig az ismétlés ereje a Misztériummal való belekapcsolódásba segítene, mondjuk ha ötször – akkor az Úr öt szent sebének a misztériumába, ha hétszer, akkor a Szentségébe, - ha tizenkétszer -  a választott néppel, vagy az apostoli testülettel stb…. tehát azt segítené, hogy milyen benső hozzáállással nyíljak meg – és nem az Istent manipulálja…..

S bár fontosak, de nem ima   az Istenről való tanítás- sőt még a tanúságtétel sem, - az lehet proclamáció, lehet magasztalás,
nem ima – a teológia tanítás vagy tanulás 
nem ima az Istenről való gondolkodás sem, - ez lehet meditáció, rumináció, elmélkedés – 
S a csend is  csak előkészület, mert Isten nem a csendet nyilatkoztatta ki, hanem szólt és van a világ-, Igéje tanított és megismertük Őt-, Igéje megtestesült és velünk maradt, hogy mi IGENT tudjunk mondani annak, aki Szeret minket.
	Mégis, bár ellentmondásnak tűnik, imává, szerető kommunikációvá válhat az Istenről szóló tanítás-, tanúságtétel -, ha vallomás is egyben-, a teológia, ha a szellem meghajlása adorációvá lesz és a csend, ha jelenlét és kommunikáció.

Az ima nem csak jelenlét, tudat állapot, hanem személyes beszélgetés azzal a Személlyel, AKI VAN, értem és velem van, aki ismer és szeret engem- AKI SZÓLT! . S ebben a beszélgetésben az Aki személyesen ismer és szeret engem – lehet, hogy vigasztal-, lehet, hogy tanít, lehet, hogy megfedd…lehet, hogy meghallgat és beburkol Jelenlétével….

Érdemes felidézni Tatjana Goricseva tapasztalatát, a Szentpétervári marxista filozófusnőét, aki, hogy a személyiségének teljes erkölcsi és pszichés széteséséből meneküljön, joga gyakorlatként, mantraként kezdte mondogatni a Miatyánkot – és Isten, aki Atya, erkölcsi nihilizmusba tévedt bárányának személyesen kinyilatkoztatta magát –
Mert bár - az én emberi szavamnak önmagában, Istentől, az IGÉTŐL elszakadva nincs teremtő ereje, -
de ha Őt keresi a beszennyződött, gyönge emberi szó, mégis  megszólal az Isten. ha az emberi szó az örök IGÉBEN kiállt fel, - hiszen az IGE az Atya szerető  önközlése – kapcsolata velünk-.


Benedek pápa, megválasztása óta többször hangsúlyozta, hogy a Lectio Divina – a Szentírás fontolgató imádságos olvasása újítja meg kereszténységünket.   A Szentírás évében sokat hallottunk, remélhetőleg gyakoroltuk is a Lectio Divina-t, melynek a klasszikus lépései:
- a lectio -   ez lehet információ
- meditáció – mely az értelem fontolgató ismeretszerzése, amit a - murmuláció, segít megemészteni, így jutunk el a szív ismeretére, és ebből fakad a leborulás
- az adoráció – az imádás, az imádás adja meg az önismeret fényét, hogy ki az Isten és ki vagyok én, mit kell tehát kérnem –
azaz oráció – könyörgés – a kapott kegyelem tettekre váltásához, tehát szerves része az 
- akció – a kegyelmek cselekedetté váltása –

S ennek a dinamikának minden valódi imában meg kell lennie, ahhoz, hogy ne üresedjenek ki a szavak, hogy valóban közösséget teremtsen az ima Istennel és emberrel. A kiüresedett szavak vagy elnémulnak vagy   szó mágiává lesznek.
De a szavak üressége nem csak kiüresedés lehet, hanem jelentés vesztése, amiről nem tehet az imádkozni vágyó. 
 . Mert például, hogyan imádkozza el a Miatyánkot egy olyan gyerek, akinek már az anyja sem ismerte az apját.
Nem az a megoldás, hogy elhagyom a szót, hanem, hogy újraértelmezem! 
Ki az apa-, van-e apa képem-, milyen jó, hogy ha nekem nincs is, de Isten kinyilatkoztatja, hogy milyen legyen….
	mi az, hogy jöjjön el a Te Országod-, a globalizálódó világban-, 
	hogyan mondhatom ki, hogy Legyen meg a Te akaratod, amikor most kezdünk a diktatúra gerincet nyomorító árnyékából az önérvényesítés diktatúrájába esni…. s amikor a jó kereszténynek is az a közérzete, hogy a Legyen meg a Te akaratod után jön a borzalom – a getszemáni után a Golgota…..

Taníts minket imádkozni! – Tanuljunk és tanítsuk meg a szavak értelmét-, jelentését-, kapcsolatteremtő erejét felfedezni.
Merjük azt mondani: nem baj, ha nem érzed, nem hiszed -  – imádkozd a szavakat, mert van, aki hallja és meglátod: Többek jutottak el már élő hitre úgy, hogy el kezdték imádkozni: Isten, ha vagy, mutasd meg magadat nekem!

S tanuljunk meg a bibliás imából, az Egyház zsoltározásából igaznak lenni az imában. Nem csak a vasárnapi, jól nevelt arcunkat vinni Isten elé, illő dolgokat mondva, hanem merjük kiönteni-, kiokádni Isten elé a panaszunkat, -
A negatív érzéseinket és indulatainkat is, mert a zsoltározás nem szó mágiaként hat, tehát, ha azt kesergem kiáltozva, hogy „száradjon le a jobb  kezem.”- a mi emberszerető Istenünk nem sorvasztja el a kezemet, vagy az ellenségemet, hanem azt mondja: Ismerem népem szenvedését-,  mielőtt hozzám kiáltana már ott vagyok…  és gyógyít és vigasztal….

Akik azt kívánják, hogy maradjon ki az Egyház imájából a zsoltárok ósz9vetségi stílusa, a legjobb szándékkal is, de azt kívánják, hogy az általános emberi sors, panasz, keserűség Isten elé vitele maradjon ki, mert félnek, hogy hátha mégis átokként működik – s ez rejtett mítikus gondolkozás.

De az is fontos, hogy a kötött ima, akkor válik személyessé, ha nem teljesítményként mondom el, s ha meg is érintene belőle egy-egy szó, azt mondom Istennek: Ne zavarj, imádkozom!

A középkorban ezért keletkeztek a zsolozsma zsoltárai után orációk, fohászok, s mikor a német nyelvterület bevezette az új nemzeti nyelvű zsolozsmát, ezt is felélesztette. A zsoltárok az életünk történelme-, a zsoltárok elmondásának végén a dicsőség annak megvallása, hogy méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenkor hálát adjunk…. hogy jó sorsban áldjuk Isten jobb kezét, balsorban áldjuk az Ő balkezét….

Fiatalokkal gyakran szabálytalanul zsoltározunk, - például zsoltár után csend, majd megkérdezem – kinek melyik sor emelkedett ki, s ha meg tudod osztani, miért?- vagy ki melyik soron akadt fel? –
Vagy úgy énekeljük egyszerű tónusra a zsoltárt, hogy az antifónát – ami a zsoltár aktualizálása – kétsoronként beénekeljük – S igen, vagy a zsoltárok végén, vagy a zsoltározás végén, a hívek könyörgése részben – saját szavunkkal fogalmazzuk meg, a választ, arra, ami megérintett, a kérést, amit felébresztett bennünk, s azt is, hogy eszerint tudjunk cselekedni.
Ilyenkor nem arra törekszünk, hogy a liturgikus előírásoknak feleljünk meg, hanem, hogy saját imává és közösségi tapasztalattá legyen az az ima, mely térben és időben egybekapcsol minket Isten háza népével. 

S időnként teret adunk annak is, hogy belegondolunk, hogyan imádkozta ezeket az Úr, és a Szűzanya – a szentek – 
és például, hogyan hangzik a Miatyánk a túlparton – az Örökkévalóságban – vagy az Üvözlégy Mária –

Az imádságra nevelés – a saját hitembe való beleölelése-, az Egyház hitébe való beleölelése-, Krisztus imájába való beleölelése az imádságra vágyó embernek. Mert aki imádkozik, az ismeri meg az Istent, - aki Szeret, és ennek érzékelhető, tapintható eleit is adja, hogy megismerjük Őt, egyedül igaz Istent és akit Ő küldött Jézus Krisztust.
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