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Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
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Xavéri Szent Ferenc 1506-ban Spanyolországban
született. Miközben Párizsban tanult, csatlakozott Loyolai Szent Ignáchoz. Rómában szentelték pappá 1537-ben,
és a szeretetszolgálatban tevékenykedett.
1541-ben Távol-Keletre utazott, és ott 10 éven át Indiát
és Japánt bejárva fáradhatatlanul hirdette az evangéliumot.

„A nagyobbacska gyermekekkel a keresztvetéssel kezdtem, aztán az Apostoli Hitvallást, a Miatyánkot és az
Üdvözlégyet véstem emlékezetükbe. Megfigyeltem, hogy
nagy tehetség van bennük; és ha lenne valaki, aki
keresztény tanításra oktatná őket, kétség nélkül, igen jó
keresztényekké válnának.”
(részlet Ferenc Szent Ignáchoz írt leveléből)
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Czifra Lászlóné

I.

Gyóni Géza:

Van egy falu, - fehérfalú
Templom van a közepében.
Nekem az a kicsiny haza
Legkedvesebb menedékem.
Csendszerető, szántó-vető,
Egyszerű nép lakik benne –
Baja bár száz, sosem lármáz Rábízza a jó Istenre...
Mégis hogyha városokba’
Zúgni hallom már a népet;
Sorsa ellen békületlen...
Tudja Isten, mitől – félek...
Úgy ostromol itt a nyomor,
Mely kőházak falát rágja.
Elgyötört nép rázza öklét
Cifra, fényes palotákra.
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És ha akkor a zsivajból
Kis falumba be-betérek –
Úgy örül a lelkem annak,
Hogy a házak – mind fehérek...

VAN EGY FALU

II.
Van egy kis ház, szőlőinda
Körülfonja.
Kis ablaka oda néz ki
A toronyra.
Van egy kis ház. Templom van a
Közelében;
Szűk ösvénye a templomhoz
Vezet épen.
Gőgös város zajába ha
Beleuntam,
Akácszegett ösvényt járok
Csillapultan.
S hogy megállok a kis háznak
Ereszében,
Úgy érezem: a templomot
Már elértem.

(Gyón, 1884. június 25. –
Krasznojarszk, Oroszország,
1917. június 25.)
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SZENT ILONA CSÁSZÁRNÉ
Ilona Krisztus után 250 körül születhetett, valószínűleg a
Római Birodalom tartományának, Bithyniának Drepanum (ma Törökország, Kis-Ázsia) városában. Erre
biztos adat nincs a történelemben, de a feltételezés alapja az, hogy Nagy Konstantin e várost Helenopolisznak, ’Ilonavárosnak’ nevezte el, vélhetően azért, mert
édesanya ebben a városban születhetett. Az Ilona név a
görög korona szóból ered. Európában az Ilona leánynév
elterjedtségét a Trója-eposz Szép Helénája és magyar
nyelvterületen az Árgirus-mese Tündér Szép Ilonája is
ihlethette.
Ilona egyszerű családból származott. Szent Ambrus úgy
közli, hogy apjának vendéglője volt, s Ilona is ott
dolgozott. Itt ismerte meg és vette maga mellé Constantius Chlorus, akkor még magas rangú katonatiszt, aki
293-ban I. Constantius néven császár lett; a császárhoz
már nem illett a kocsmáros leánya, ezért elbocsátotta, és
Maximianus császár leányával, Teodórával kötött házasságot. Hosszas hatalmi harcokat követően, 306-ban
Ilona fia lépett a trónra, I. Konstantin néven. Fia maga
mellé vette édesanyját a császári udvarba, s megajándékozta őt a noblissima femina, majd 325-ben az
augusta címmel, így Ilonát ettől kezdve Flavia Julia
Helena Augustának hívták. A császárné ekkor az ötvenedik életéve körül járhatott.
A császár szabad kezet adott édesanyjának a birodalmi
kincstár felett, így Ilona a nevét és képét ráverette
pénzekre, bár – Konstantin pénzeihez hasonlóan –
ezeken még semmilyen keresztény jelkép sincs. A
királyi kincstárt azonban a császárné viszonylag ritkán
vette igénybe, mert saját tulajdonú földbirtokai óriásiak
voltak. Ilona hatalmi helyzetét csupa jóra használta.
Utazásai során mindenütt törődött a szegényekkel,
sokakat kiszabadított a börtönből és a bányából, másokat
visszahívatott a számkivetésből.
Nem ismeretes pontosan, mikor tért meg a császárné.
Caesareai Euszébiosz szerint a fia térítette meg, ezzel
szemben Szent Ambrus Konstantin megtérítését
tulajdonítja édesanyjának. A korabeli adatközlők szerint
azonban bizonyos: Ilona példaszerű keresztény életet élt
az erények és az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával. Sokszor egyszerű ruhában vegyült el a hívők
között, így vett részt a liturgiában, máskor szegényeket
hívott meg asztalához, és saját kezűleg szolgált föl nekik.
Rendkívül okos asszony volt. Ez főleg akkor mutatkozott meg, amikor a családban, a hatalmi harcok következtében, egymást érték a súlyos ellentétek.
Ilona 326-ban szentföldi zarándokútra indult. Végiglátogatta Palesztina szent helyeit, és templomokat építtetett Betlehemben az Úr születésének helye fölé és az
Olajfák hegyén, a Mennybemenetel helyén. A hagyomány szerint Jeruzsálemben a Golgotán megtalálta a
Szent Keresztet és a szenvedés más eszközeit is. Erről
Aquileiai Rufinus (345-410) egyháztörténete és más
adatok nyomán így lehet beszámolni:

A niceai zsinat idején Ilona, Konstantin édesanyja, ez a
hitével és vallásosságával egészen egyedülálló asszony,
isteni intések alapján Jeruzsálembe ment és az ottaniak
segítségével kereste a helyet, ahol Krisztus szent testét
keresztre feszítették. Krisztus keresztjét akkor találták
meg, amikor azokat az ásatásokat végezték, amelyeket
Makariosz jeruzsálemi érsek (314-335) irányított, hogy
szent helyeket válasszanak ki egy bazilika felépítésére.
Nagy Konstantin császár (306-337) megbízásából készültek ezek az épületek. Az egyiket, amit Martyrionnak
neveztek, a Kálvária hegyre, a másikat, amelyet Anasztasisnak hívtak, a Szent Sír fölé építették, mint a
Föltámadás Székesegyházát. Ekkor látogatott el a szent
városba Ilona, a császár édesanyja, és a hagyomány az ő
érdemének tulajdonítja Krisztus keresztjének megtalálását és mély tiszteletének kezdeményezését.
Egyházunk szeptember 14-én ünnepli a Szent Kereszt
Felmagasztalását, mely arra emlékeztet, amikor Szent
Ilona császárné, Nagy Konstantin édesanyja megtalálta a
Szent Keresztet.
Ilona égi jel alapján talált a helyre, és eltávolíttatott
onnan mindent, ami a pogány kultuszhoz tartozott. A
mélybe ásva, egy sziklaüregben megtalálta a három
keresztet. A helyet azért nem volt könnyű megtalálni,
mert az üldözések idején, a Golgotán egy Vénuszszobrot állítottak föl, hogy aki Krisztus tiszteletéért
odamegy, úgy tűnjék, Vénuszt tiszteli. Ezért a keresztények elkerülték a helyet, s az már majdnem feledésbe
is merült.
A megtalálás örömét csak az zavarta, hogy a kereszteket
nem lehetett egymástól megkülönböztetni. Ott volt
ugyan külön Krisztus keresztjének felirata is, de nem
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lehetett meghatározni, melyik kereszthez tartozik. Az
emberi tudatlanság isteni segítségre szorult.
Történt, hogy a város egyik előkelő asszonya
megbetegedett és már a halálán volt. Makariosz
jeruzsálemi püspök, amikor látta, hogy Ilona és a vele
lévők nem tudják eldönteni, a három közül melyik
Krisztus keresztje, így szólt: Hozzátok ide a talált
kereszteket és Isten mutassa meg nekünk, melyik volt az
Úré! Ezután a királynéval és kíséretével együtt bement a
beteghez és térdre borulva így imádkozott: Uram, ki arra
méltattál minket, hogy az emberi nem üdvösségét
egyszülött Fiad a kereszt elszenvedésével hozza meg, és
most szolgálód szívébe sugalltad, hogy megkeresse azt a
boldog fát, amelyen üdvösségünk függött, mutasd meg a
három kereszt közül azt, amely az Úr dicsőségét
szolgálta, vagy azt mutasd meg, mely kereszteken haltak
meg a latrok. Mutasd meg azzal, hogy ez a félholt
asszony, ha az Üdvözítő keresztje érinti, térjen vissza a
halálból az életre!
Ezek után hozzáérintették az asszonyhoz az egyik
keresztet, majd a másikat is, de a beteg asszony állapota
nem mutatott változást. Amikor azonban odahozták a
harmadik keresztet is, az asszony felnyitotta a szemét,
fölkelt és sokkal fürgébben, mint betegsége előtt, járni
kezdett. Visszanyerte egészségét és magasztalta Isten
hatalmát.
A császárné e jel láttán, fogadalmának megfelelően,
azon a helyen, ahol az Úr keresztjét megtalálta, királyi
pompával ragyogó templomot építtetett. A szegeket,
melyekkel az Úr testét a fára szegezték, elvitte a fiának.
Ezekből Konstantin zablát és sisakot csináltatott, melyeket hadviselés közben használt.
A Szent Kereszt megtalálása után Ilona egy tekintélyes
részt fiának, Konstantin császárnak küldött Konstantinápolyba. A szent ereklye egy másik részét Rómába
küldte, amit később a jeruzsálemi Szent Keresztről
nevezett bazilikában helyeztek el. De az igazi kereszt
legnagyobb darabját ezüst tokba zárták, és a Kereszt
kápolnában helyezték el, ami kifejezetten erre a célra
épült a Martyrion és az Anasztászisz között.
Ilona császárné jámborságáról más módon is tanúságot
tett a városban: meghívta ebédre az Istennek szentelt
szüzeket, s nagy tisztelettel fogadta őket, szolgálóruhát
öltött és maga szolgálta föl a mosdóvizet, az ételt és az
italt. A földkerekség parancsoló urának édesanyja
Krisztus szolgálóinak szolgálója lett.
Szintén Ilona császárné nevéhez kötik a napkeleti
bölcsek jelenleg a kölni dómban őrzött maradványainak
megtalálását is.
Nincsen kétség afelől, hogy Krisztus keresztjét a 4.
század elején találták meg. 20 évvel később, 348-ban
jeruzsálemi szent Cirill (313-386) mint a Szent Sír
templom prédikátora, híres katekézisében is megemlítette néhány alkalommal a szent ereklyét (vö. IV, 10;
X,14; XIII,4). Miután Jeruzsálem felszentelt püspöke
lett, ő tudósította 351. május 7-i levelében II. Konstantin
császárt, hogy „az üdvös keresztfát apja, az istenfélő
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Konstantin uralkodása alatt találták meg Jeruzsálemben.
(vö. Migne. PG 33. kötet 1168 hasáb).
Ilona 80 éves lehetett, amikor Konstantinápolyban
meghalt, 328 vagy 330 évben.
Testét Rómába vitték és a Via Labicana mentén egy kör
alaprajzú mauzóleumban temették el. Szent Ambrus
szent emlékezetű nagyasszonynak mondja.
Szentként tisztelik, a katolikus egyházban augusztus 18án, az anglikán és ortodox közösségekben Konstantinnal
együtt május 21-én, az etióp egyházban (kopt) szeptember 15-én van az ünnepe. Őt tartják a régészek és
bányászok védőszentjének. A Római Birodalom keleti
részein már egy évszázaddal a halála után szentként
tisztelték, a birodalom nyugati felében csak a 9. században avatták szentté.

E helyen meg kell emlékeznünk Ilona császárné fiáról,
NAGY KONSTANTIN császárról is.
Caius Flavius Valerius Aurelius Constantin, más néven I.
Konstantin vagy Nagy Konstantin, a görög katolikus és
ortodox egyházban Szent Konstantin (272. február 27. 337. május 22.), római császár, akit csapatai 306. július
25-én kiáltottak ki augustusszá, és ettől kezdve uralmát a
Római Birodalom egyre nagyobb részére, majd egészére
kiterjesztve egészen haláláig uralkodott.
Konstantin császárt, Eusebius keresztény történetíró
szerint, a 312. október 28-án lezajlott Milvius-hídi csata
előtt édesanyja, Ilona, aki buzgó keresztény volt,
felkereste a táborban, és arra intette, hogy kérje az Úr
segítségét a győzelemhez. Konstantin elutasította
édesanyja kérését, éjjel azonban álmot látott. Egy nagy
kereszt tűnt fel az égen, ezzel a felirattal: „E jelben
győzni fogsz!” (latinul: In hoc signo vinces).
Konstantin másnap felvarratta a kereszt jelét katonái
ruhájára, a labarum csúcsára pedig a római sas helyére
aranykoszorúba foglalt, drágaköves Krisztus-monogram
került. Ezt követően, véres ütközetben legyőzte Marcus
Aurelius Valerius Maxentius háromszoros túlerőben
lévő seregét.
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A császár a csata utáni győzelmét követően, 312-ben
parancsba adta a Laterán területén lévő kaszárnyák lerombolását, majd elrendelte egy keresztény bazilika és a
hozzá tartozó keresztelőkápolna megépítését. A templomot és a keresztelőkápolnát I. Szilveszter pápa szentelte fel 324-ben.
Konstantin leginkább arról ismert, hogy ő volt az első
római császár, aki felvette a kereszténységet. Társcsászárával, Liciniusszal ő engedélyezte elsőként a
keresztény vallás gyakorlását (religio licita – engedélyezett vallás).
A Konstantin és Licinius által 313-ban kiadott milánói
ediktum eltörölte a kereszténység gyakorlásáért korábban kirótt büntetéseket, melyek miatt rengetegen szenvedtek mártírhalált. Az egyház elkobzott vagyonát is
visszaadta. Konstantin császár a keresztre feszítést az
urukat eláruló rabszolgák büntetésére korlátozta, majd
Jézus kereszthalála iránti tiszteletből megszüntette.
Amikor én, Konstantin Augustus, és én,
Licinius Augustus, kedvező előjelektől kísérve
Mediolanumba (Milánó) érkeztünk és mindent fontolóra vettünk, ami a köz hasznára és
javára szolgál, a többi dolog közt, melyekről
úgy tűnt, hogy mindenkinek hasznára válnak,
úgy döntöttünk, hogy mindenekelőtt és elsősorban olyan rendeleteket bocsátunk ki, amik
biztosítják az istenség iránti tiszteletet és
imádást, azaz hogy megadjuk a keresztényeknek és mindenkinek azt a szabad választást, hogy azt a vallást kövesse, amelyiket
akarja, úgyhogy bármelyik istenség vagy
mennyei hatalom jóakarattal lehessen irántunk és mindenki iránt, aki hatalmunk alatt él.
Az ediktum után a keresztények előtt új lehetőségek
nyíltak meg, versenghettek a pogány rómaiakkal a
cursus honorumban a magas kormányzati pozíciókért, és
a társadalom is jobban befogadta őket. Új templomokat
szentelhettek fel, a keresztény püspökök pedig nyilvánosan állást foglaltak, ahogy más vallások képviselői nem
merték volna.
A kereszténységen belüli ellentmondások, melyek már a
2. század közepén felmerültek, gyakran az Egyházon
belül is nyílt ellentétekké fajultak. Konstantin Istentől
elrendelt kötelességének tekintette a vallási zavargások
elsimítását, és 314-ben összehívta az arles-i zsinatot,
majd az első egyetemes zsinatot, 325. májusában, a kisázsiai Niceában. A két hónapos gyűlésen becslések szerint több, mint 300 birodalmi püspök, diakónusokkal és
papokkal kiegészítve mintegy 1800 fő vett részt, köztük
olyan híres egyházatyák, mint az alexandriai Alexandrosz pátriárka és diakónusa, Athanasius vagy a caesareai
Eusebius.
A niceai zsinaton tárgyaló egyházi vezetők egyik
legfontosabb feladata a húsvét idejének pontos meghatározása volt, melyet végül a tavaszi napfordulót követő
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első holdtölte utáni vasárnapra tettek, egységesítve ezzel
az ünnepi gyakorlatot az egész birodalomban. A másik,
számos vitát generáló kérdés Jézus személye volt, vele
kapcsolatban az egyházatyák kétféle álláspontra helyezkedtek: Arius és követői úgy vélték, ő a legtökéletesebb
teremtmény, de emberi lény, tehát nem lehet egyenrangú
az őt teremtő isteni hatalommal. Az ariánusokkal
szemben állt Athanasius és Alexandrosz pátriárka, akik
elutasították Jézus emberi természetét és az Atyához
hasonlóan örök életűnek, az isteni főséggel egylényegűnek tartották őt. A tettlegességig fajuló hitviták során
hiába próbáltak közvetíteni a Jézus „hasonló lényegűségét” (homoiusziosz) hirdető középutas püspökök, a
vita szakadással, de az utóbbi csoport győzelmével
zárult. E döntés értelmében szövegezték meg a 325 júniusában kihirdetett niceai hitvallást, amit – 381-es,
konstantinápolyi kiegészítésével együtt – mind a mai
napi valamennyi keresztény felekezet elfogad; ez a
Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum hitvallás – az
un. „Hiszekegy”.
A zsinat ezenfelül még 20 egyházi törvényt, ún. kánont
alkotott meg az egyházi személyek életének szabályozására, és döntött a kereszténységből eredő szakadár
egyházak megítéléséről. 325. július 25-én, uralkodásának huszadik évfordulóján Konstantin beszédet
mondott, melyben hitet tett az egységes hit és a birodalom békéje mellett, majd feloszlatta az első egyetemes
zsinatot. A niceai gyűlés jelentősége abban rejlett, hogy
a keresztény hívők közössége első alkalommal tett
kísérletet az egységes egyházszervezet kialakítására,
nem csupán szervezeti és gyakorlati, hanem elméleti
szempontokat is figyelembe véve. A zsinaton több
évszázada vitatott hittételeket tettek egyértelművé,
miközben a kánonokkal lerakták az egyházjog alapjait is.
Konstantin 321. március 7-én a vasárnapot rendelte a
heti pihenőnapnak (CJ 3.12.2). A pápának adományozta
a lateráni palotát, elrendelte a Születés temploma, a
Szent Péter-bazilika, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika,
a Hagia Szophia, a mai Basilica di San Lorenzo fuori le
Mura, a Szent Sír Temploma és a Szent Apostolok
Temploma építését.
Konstantin 65 éves korában halt meg. Perzsia ellen
hadakozott, amikor megbetegedett. Hazafelé tartva
megállt a bithyniai Nikodémiában (ma Izmit, Kis-Ázsia,
Törökország), mert túlságosan rosszul érezte magát.
Ahogy végóráját érezte közeledni, a császári bíbort
felcserélte a frissen megkeresztelkedettek fehér leplére.
Ekkor keresztelkedett meg, aki negyed századot áldozott
az életéből arra, hogy egy egész birodalmat megtérítsen.
Halála után tetemét visszavitték Konstantinápolyba, ahol
felravatalozták lakosztálya arany ágyán. Ismét császári
bíborba öltöztették, és fejére császári fejéket tettek.
Majd Rómában helyezték nyugalomra, röviddel halála
után, a Szent Apostolok templomban. A keleti egyház
halála után rövid idővel szentjei sorába emelte.

(Összeállította Koczka Tamásné)
Illusztráció:
Szent Ilona szobra a vatikáni Szent Péter székesegyházban, alkotója Andrea Bolgi szobrászművész, 1635;
Nagy Konstantin császár robosztus ókori mellszobra, Capitolium múzeum, Róma
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Berta László

TÖMJÉNFÜST AZ EGYHÁZ LITURGIÁJÁBAN

A betlehemi jelenetekben többnyire ott
vannak a távoli keletről érkezett bölcsek is, akik
ajándékokat hoznak az Újszülött Királynak:
aranyat, tömjént és mirhát. Terveim közt szerepel,
hogy rendszeresen tegyek közzé a liturgia egyes
elemeit bemutató írásokat, ezzel is elősegítve a
liturgia mind jobb megértését és az azon való
„tudatos, tevékeny és gyümölcsöző részvételt”,
ahogy azt a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum
Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának 11.
pontja megkívánja. Így, Karácsonyt ünnepelve, a
bölcsek egyik ajándékát, a tömjént fogom górcső
alá venni.
Jelen írásomban, tehát, a szent liturgiának
egy olyan elemére szeretném felhívni a figyelmet,
amely tapasztalataim szerint elég ritka a plébániai
életben, amelyet gyakran mondanak fölöslegesnek,
sőt kellemetlennek. A tömjénfüst jelentéséről és
értékéről fogok röviden írni, oly módon, hogy
először adok egy rövid történeti áttekintést a
tömjén kultikus használatáról, majd ennek a
jelképnek az értelmét kutatom, végül szeretnék
rámutatni, hogy milyen szerepe lehet keresztény
életünkben, mit is adhat nekünk. Elsősorban a
nyugati Egyház gyakorlatára, azon belül is főként a
szentmisére fogok koncentrálni.
A tömjénezés eredetét keresve tehát vissza
kell mennünk az ókori földközi-tengeri kultúrákba,
ahol már széleskörűen alkalmazták. A hétköznapi
életben elsősorban a halottkultuszban volt szerepe,
tudniillik, hogy elvegye a rothadás szagát, egyúttal
fertőzés elleni védelemnek is tekintették, de
használták a lakások levegőjének frissítésére, valamint előkelő emberek hétköznap is használták: az
utcán füstölő serpenyőket vitettek maguk előtt,
hogy az illat elnyomja az utca kellemetlen szagát,
mivel csatornázás még nemigen volt.
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Ez utóbbi miatt hamar a tisztelet kifejezője
lett a tömjénégetés, és az udvari ceremóniák részévé
vált. Ezekből a motívumokból nőtte ki magát a
tömjénezés kultikus szokása az ókori keleten. A
pogány istentiszteleteken rendszeresen mutattak be
illatáldozatokat, mely tömjén és egyéb illatszerek
parázson való elégetéséből állt; ezzel fejezték ki
tiszteletüket az istenség iránt, igyekezvén engesztelni, „megadni istennek, ami az istené” és elnyerni
az ő jóindulatát. Az illatáldozatokat megtaláljuk az
ószövetségi zsidóság kultuszában is, külön oltára volt
a sátorban és a jeruzsálemi Templomban egyaránt,
valamint az engesztelés szertartásának is része volt a
Szentek Szentjében való tömjénezés. Mivel a római
császárkultuszban nagy jelentősége volt a tömjénáldozatnak, ezért a korai Egyház nem emelte be
liturgiájába, hanem elzárkózott tőle, hisz a „bukottak” áldozatbemutatásai révén a hitehagyás és
bálványimádás jelképe lett, a profán életben azonban használták. A fordulat azután Nagy Konstantinnal következett be,
amikor is megszűntek az üldözések és a bazilikákkal együtt a
püspökök, különösen a pápa, átvették a római hivatali ceremónia néhány elemét is. A 4. századtól tehát már használják
az istentiszteleti termekben is, közvetlenül az Eucharisztia
előtt, aztán keleten gyorsabban, nyugaton lassabban, beépült
az Egyház liturgiájába, és a 9. századtól kezdve a szentmisében a tömjénezésnek többé-kevésbé mai formájával
találkozunk.
A tömjénezés értelmét keresve látni kell annak
biblikus alapjait. Ne gondoljuk, hogy csupán a bazilikákkal
együtt szivárgott be az Egyház életébe, mint „megkeresztelt”
pogány kultikus szokás. Annál jóval több. Utaltam már rá,
hogy az Ószövetségben fontos szerepe van az Isten által
megparancsolt illatáldozatok bemutatásának (Kiv 30; Lev 16;
Lev és Szám sok helyen). Szerepel azonban az Újszövetségben is, a Jelenések könyvében (Jel 5,8) a mennyei liturgia
bemutatásánál, így a parázsra dobott tömjénszemek füstje a
mi újszövetségi liturgiánkban az ószövetségi illatáldozat
folytatása, eszkatológikus távlatot ad továbbá az eucharisztikus ünneplésnek, kifejezvén, hogy az már az örök mennyei
liturgia elővételezése.
A tömjénégetés jelkép, melynek jelentése sokrétű.
Elsősorban az imádást és tiszteletet fejezi ki. Imádást Isten
iránt – gondoljunk az átváltoztatás alatti vagy Szentségimádás
alkalmával történő incenzálásra (füstölésre) –, és tiszteletet az
Istennek szentelt, Istenhez kapcsolt tárgyak és személyek
iránt. Ez jut kifejezésre, amikor füstöljük az oltárt, mert a
crisma-val felszentelt oltár Khrisztoszt, a Felkentet jelképezi;
amikor füstöljük az Evangéliumos könyvet, hisz Jézus
Krisztus jelen van a hozzánk szóló isteni Igében; a tiszteletre
kitett ereklyéket, a szentek ugyanis Jézust élték bele a világba,
a vértanú szentek életáldozatában pedig Krisztus áldozata
folytatódik és jelenítődik meg az Egyház életében; a feszület
füstölésekor, mely szintén a megváltó áldozatra emlékeztet
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minket; a pap és a nép tömjénezésekor, a pap
ugyanis in persona Christi (Krisztus személyében)
cselekszik, ő Krisztus ikonja, sőt rajta keresztül
maga Krisztus mutatja be áldozatát az Atyának, a
nép pedig istenképiségre való teremtettsége, megváltottsága és a keresztségben elnyert általános
papsága folytán válik méltóvá a tiszteletre. Ugyanakkor magának Jézus urunknak is szól a hívő nép
incenzálása, mert Ő a megkereszteltek közösségében is valósan jelen van; mi, az Egyház vagyunk
az Ő Titokzatos Teste. A fölfelé szálló tömjénfüst
jelképezi az Egyház Istenhez szálló imáját, amint a
141. Zsoltár mondja: „szálljon fel az én imádságom, miként a tömjénfüst a Te színed elé”, és ezt a
fölfelé törő füstoszlopot látva ott van bennünk
annak reménye is, hogy imánk tetszésre és meghallgatásra talál a Mindenható Isten előtt. A
Jelenések könyve nyomán mondhatjuk, hogy a
tömjénfüst jelképezi a szentek imádságát.
Van a tömjénfüst felszállásában egy
nemes szépség. Nincs anyagi célja, tiszta, mint a
dal, értékek szép elpazarolása. Jelenti a szépségnek
a titkát, mely érdek nélküli, és az ajándékozó,
mindent odaadó szeretet titkát, mely ég és elég, és
a halálba megy. Így a tömjén annak az imádságnak
a jelképe, mely nem gondol semmi érdekre, csak
száll fel, mert imádni és hálát adni akar. Ezt
kifejezendő van jelen a tömjénezés a zsolozsmában. Az értékes gyantaszemek füstje továbbá
megtisztítást, megszentelést is jelent. Ezért füstöljük meg például az áldozati adományokat, hogy
azok egészen tiszták legyenek, és ezáltal
kiszakítsuk azokat a hétköznapi életből, vagy
amikor az introitus (kezdőének) alatt tömjénezve
vonulunk be a szentélybe, és a felajánláskor megfüstölünk minden jelenlévőt, akkor mintegy misztikus ködbe burkolózva ki akarjuk magunkat
szakítani a profán térből és időből, hogy belépjünk
a húsvéti esemény időtlenségébe vagy örök jelenébe, és Krisztus által a Szentlélekben hálát adjunk
az Atyának.
A népi vallásosság köztudatában a
tömjénfüstnek még a gonoszt távol tartó
ereje is van, ami kifejeződik például a vízkereszti házszentelésekkor. Végül vegyük
figyelembe, hogy a liturgia a teljes ember,
a test-lélek ember Isten-dicsérete akar
lenni, mely azáltal tud megvalósulni, hogy
megszólítja minden érzékünket. Ehhez is
szükség van a tömjén illatára, a gomolygó
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füstfelhő látványára, azonban óvakodni kell attól, hogy
pusztán az érzékekkel való vallásos játékká váljon. Komolyan
kell vennünk a tömjénezést azért is, mert ugyanúgy, mint a
szenteltvíz, ez is szentelmény, tehát kegyelemközlő hatása
van.
Miben gazdagíthat minket szertartásunknak ez a
pusztán külsőségnek tűnő eleme? Először is visszatérek a nép
incenzálásához. Meg kell rendülni azon, hogy az Istennek
kijáró tiszteletben részesülök, amikor megfüstölnek engem,
gyarló embert. Indítson bennünket ez a szent cselekmény az
Isten-képiségünkről és a megváltás egyetemességéről való
rácsodálkozó szemlélődésre. És ha mi mindnyájan Isten
képére teremttettünk és Krisztus mindannyiunkat méltónak
talált, hogy életét adja értünk, akkor egyenlők vagyunk,
testvérek, és ennek az összetartozásnak a jele az egész nép
tömjénezése, mely figyelmeztessen minket, hogy nincs helye
a megkülönböztetéseknek, előítéleteknek, ellenségeskedéseknek közöttünk. Továbbá Krisztus meghalt értünk, amikor még
bűnösök voltunk, mert tudta, hogy jók is tudunk lenni. Egy
Jézusnak szóló elővételezett tiszteletadásnak is felfoghatjuk a
megtömjénezésünket, mely kell, hogy sarkalljon bennünket a
jóra, a tökéletesedésre, hogy a következő szentmisén már
annak a Jézusnak szóljon a tisztelet, akit jócselekedeteink
által sikerült a héten az emberek közé vinnünk, aki bennünk
él. Végül Isten-dicsőítésünk „szókincse” gazdagodik, ha
nemcsak puszta szavakkal és kitárt karokkal mutathatjuk be
teremtményi hódolatunkat az Atyának, hanem más jelképeket
is használva.
Remélem, sikerült valamit felcsillantanom a liturgia
gazdagságából és mélységéből. Ma a világ, úgy érzem, ismét
kezd vágyakozni a szimbólumok után, mégis mintha liturgikus magatartásformáink lassan elveszítenék tartalmukat.
Ennek orvoslásához azonban nem az szükségeltetik, hogy a
formát elvessük, hanem hogy azt újra megtöltsük tartalommal, vagyis tudatosítsuk annak tartalmát, jelentését.
Bíztatom a kedves Olvasókat, hogy tárják fel a liturgiában lapuló mélységeket, és munkáljanak ki magukban egy
liturgikus nyelvet értő szívet, hogy ennek bőségéből szólva
gazdagíthassuk egymást.

Boswellia fa, kérgéből nyeri az ember a tömjént
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Szent Miklós püspök látogatása
Rákócziligeten
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A NÉGY GYERTYA
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük,
hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.
Azt mondta az első:
– ÉN VAGYOK A BÉKE! – De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el
fogok aludni. – Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett
a hajdan fényesen tündöklő lángra.
A második azt mondta:
– ÉN VAGYOK A HIT! – Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább
égnem. – A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.
Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:
– ÉN A SZERETET VAGYOK! – Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek
velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. – Ezzel ki is aludt.
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott:
– De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne mindörökké! – Bánatában sírva fakadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
– Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát, a békét, a
hitet és a szeretetet. – ÉN VAGYOK A REMÉNY!
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette
a többit.
Add, Urunk, hogy soha ki ne aludjon bennünk a remény! Segíts megőrizni szívünkben a hit,
remény, szeretet és béke lángját! Ámen
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XVI. Benedek pápa:
Porta fidei – A hit kapuja – című apostoli levele,
amellyel meghirdette a Hit évét.
(rövid áttekintés)
Benedek pápa levelét 15 pontra tagolja. Egyes pontok egy-két gondolatot
fejtenek ki, nagy részük gondolatok csokrát öleli fel. Alábbiakban
megkísérlem minden pont (fejezet) legjellemzőbb gondolatát kiemelni.

1. Az első pontban Benedek pápa a cím-választást indokolja. A „hit kapuja” kifejezés az Apostolok
Cselekedetei 14.27-ban található. Ez a kapu lehetővé teszi a belépést az Egyházba; mindig nyitva áll
előttünk. Akkor tudjuk átlépni a küszöbét, ha ’Isten igéje elhangzik és a szív enged a kegyelem formáló
erejének.’ Belépve e kapun életre szólóan útra kelünk, amely út a keresztséggel kezdődik és az örök életbe
átvezető halállal fejeződik be.
2. A második pontban a Pápa kifejti, hogy szükséges a hittel foglalkozni. Sok hívő ma is ’úgy gondolkozik a
hitről, mint a társadalom életének magától értetődő előfeltételéről. Ez az előfeltétel ma a társadalom széles
rétegeiben nem létezik, sőt sokan tagadják is.’
3. Egyre jobban és egyre többen érezzük élet-utunk során, hogy merítenünk kell a „jézusi élő vízből”,
táplálkoznunk kell Isten Igéjével és így a Krisztusba vetett hit erejével tudunk haladni az üdvösségre vezető
úton.
4. Benedek pápa a Hit évét 2012. október 11-én, a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján nyitotta
meg, és 2013. november 24-én Krisztus Király ünnepén fogja bezárni. A megnyitás időpontja még valami
fontosra emlékeztet: ez az időpont a Katolikus Egyház Katekizmusa kiadásának 20. évfordulója is.
5. Benedek pápa az időpont megválasztásával is felhívja az emberek figyelmét a II. Vatikáni Zsinat
fontosságára és aktualitására. Boldog II. János Pál pápát idézve: „a ránk hagyott zsinati szövegek semmit
sem veszítettek értékükből és ragyogásukból.” … „követve a Zsinat tanítását, az egyre nagyobb erőt biztosít
az Egyházban mindig szükséges megújuláshoz.”
6. A bűnösöket is magában foglaló Egyház egyszerre szent és mindig megtisztulásra is szorul. Ebből a
szempontból a Hit éve meghívás hiteles és ismételt megtérésre az Úrhoz, a világ egyetlen Megváltójához.
7. Krisztus szeretete tölti be szívünket, sürget és késztet minket arra, hogy evangelizáljunk. Küld minket a
világ útjaira, hogy hirdessük evangéliumát a Föld népeinek.
8. E pontban Benedek pápa hívta a földkerekség összes püspökét, hogy egyesüljenek Péter utódával a hit
ajándékának megünneplésében. Felhív: „Teremtsünk alkalmat a Föltámadott Úrban való hitünk
megvallására székesegyházainkban és a világ minden templomában, otthonainkban, a családokban.”
9. „Kívánjuk, hogy ez az év, minden hívőt késztessen arra, hogy a hitet a maga teljességében, megújult
meggyőződéssel, bizalommal és reménnyel vallja meg.” Legyen a Hiszekegy mindennapi imádságunk, és ez
a keresztségben vállalt kötelességeinkre emlékeztető imádságunk kapjon fokozott jelentőséget az
Eucharisztia ünneplésében.
10. „A szívbéli hit megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál” – idézi Benedek pápa
Szent Pált. Kifejti: a szív azt jelenti, hogy a hitre jutás Isten ajándéka és a kegyelem műve, ami átformálja a
személyt. A szájjal megvallás tanúságtételt és nyilvános megvallást jelent, ami kötelességünk. – A hit
megvallása egészen személyes és egyben közösségi aktus is.
11. E pontban Benedek pápa a Katolikus Egyház Katekizmusára hívja fel a figyelmet. E Katekizmus a II.
Vatikáni Zsinat egyik legfontosabb gyümölcse, a hit tartalmi megismerésének legfontosabb forrása.
12. Benedek pápa arra kérte a Hittani Kongregációt és a Szentszék illetékes Dikasztériumait, hogy állítsanak
össze az Egyház és az egyes hívők számára irányelveket, hogy hogyan éljék meg a hit és az evangelizáció
szolgálatát a Hit évében.
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13. Ez évben aktuális felidézni hitünk történelmét, s a történelemben a hit a tanúságtevőit.
1. Elsőként tekintsünk Jézus Krisztusra, Ő „a hit szerzője és beteljesítője.”
2. Másodikként áll előttünk Mária, a hit megélője magas fokon, aki hittel fogadta az Angyal szavát és hitt az
üzenetnek, hogy Isten anyjává lesz.
3. Az apostolok a hit megélői és hirdetői. Ők hittel hagytak el mindent, hogy kövessék a Mestert, és hittek
szavának, mellyel meghirdette Isten jelenlévő országét.
4. A vértanuk a hit tanúi, akik hittel adták oda életüket, hogy tanúskodjanak az evangélium igaz voltáról.
5. A szerzetesek a hit megélői, akik mindenüket elhagyva hittel szentelték életüket Krisztusnak.
6. A szentek a hit ’polgári’ megélői és tanúi: férfiak és nők – akiknek a neve föl van írva az Élet Könyvébe
(Jel7.9), akik vallották az Úr Jézus követésének szépségét, bárhova is szólította őket, hogy tegyenek
tanúságot kereszténységükről.
7. Mi is itt vagyunk a sor végén: „mi is hitben élünk: a saját életünkben és történelmünkben jelen lévő
Urunk, Jézus eleven megismerésében” – fogalmaz a Szentatya.
14. A hit éve jó alkalom a szeretetről való tanúságtétel fokozására is. „A hit, ha tettei nincsenek, magában holt
dolog” – írja szent Jakab.
„A szeretet nélküli hit terméketlen, míg a hit nélküli szeretet kétségek között vergődő érzelem marad. A
hitnek és a szeretetnek szüksége van egymásra, úgy, hogy egyik a másik számára nyitja meg az utat” – írja a
Szentatya.
15. Befejezésül Benedek pápa arra kér minket, hogy „ne legyünk lanyhák
a hitben, tudjunk örülni is, és szenvedni is a hitben.”
A 12. pontban kifejezett kérésnek megfelelve a Hittani Kongregáció és a
Dikasztériumok 10 – 10 pontba szedett javaslatokat állítottak össze
- az egyetemes Egyház szintjén,
- a Püspöki Konferenciák szintjén,
- az Egyházmegyék szintjén,
- a plébániák, közösségek, egyesületek, mozgalmak szintjén.
Dr. Tömösy László
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A HIT ÉVÉRE
2012

A PAP KEZE
Piróthné Bálint Ibolya elbeszélése
Annuska csoszogó léptekkel kikísérte az orvost a
kapuhoz, aki bizalmasan suttogta:
– El kellene vinni a húgát, Annuskám, a hegyekbe, erős,
tiszta levegőre lenne szüksége, hogy meggyógyuljon. Ne
itt a poros faluban lábadozzon…
– Jaj, doktor úr, maga is tudja, milyen nehezen ment el a
kórházba, nem hagyja itt a szeretteit a temetőben, meg
az állatokat sem, akármilyen hegyi levegő kellene is –
mondta Annuska, aztán visszasietett a beteghez.
Széles mozdulattal kitárta az ablakot, a friss, tavaszi,
langyos szellő és a madarak dala szinte pillanatok alatt
megtöltötte a szobát. Ebben az évben korán virult ki a
természet, az áldott napfény korán eltüntette a maradék,
búskomor hókupacokat, szinte egyszerre virágzott ki
minden tavaszi növény, sőt az orgona is szirmot bontott,
pedig még április volt.
Ilyenkor az egész falu orgonaillattal telik meg, nincs
olyan udvar, ahol ne virítana fehér vagy lila színekben
pompázva.
Zsófi felkönyökölt az ágyban, nagyot szippantott a friss
tavaszból, s elégedetten sóhajtott:
– Milyen jó itthon – azzal édes, mély álomba merült.
A konyhából finom húsleves-illat érződött Annuska
szorgos keze nyomán. Mindenáron meg akarta
gyógyítani a húgát, ha már így rendelte el az Isten.
Zsófinak nem volt könnyű élete. Korán megismerte a
fekete ruhát, a gyászt, a bánatot. Boldog házasságban élt
a jóképű molnárral, aztán megszületett kislányuk, a
szemük fénye, a kis Ágnes. Gyönyörű gyermek volt, de
beteges, pedig a széltől is óvták. Alig kezdett el tipegni,
amikor „angyalt csinált belőle” az Úr. Zsófi belebetegedett a csapásba, és nem értette, miért mérte rá ezt
a Teremtő.
Ki sem heverte kislánya halálát, hamarosan elveszítette
az urát is; egy gyógyíthatatlan betegség legyőzte a
pirosarcú, életerős molnárt.
A csinos, fiatal asszony most roppant össze igazán. Már
nem vitte könnyedén a liszttel teli zsákot, arcára a
nevető gödröcske helyett keserű ráncot rajzolt az élet, és
sokáig nem vette le a fekete ruhát.
Annuska mindig mellette volt, erősebbnek született ő
testileg, lelkileg.
Az újjáéledt természet meleg simogatásával egyre
erősítette a lábadozó Zsófit, aki sokszor kiült a tornácra,
sétálgatott a kertben. Néha már elmosolyodott, ha egy
veszekedő rigópárt látott – milyen jó nekik, olyanok
mint egy házaspár, összetartoznak – gondolta.
Ahogy bontakozott a nyár, úgy javult Zsófi állapota.
Amikor kiment a kertbe, fájó szívvel hallgatta a misére
hívó harangszót. A templom közel volt hozzá, a
szomszédos utcában.
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Idővel kisétált az utcára, mindenki szólt hozzá, bíztatták
a gyógyulásra. Szerette őt az egész falu, de szorosabb
kapcsolatot senkivel nem kötött, kicsit magánakvalónak
tartották. Szerette az állatokat, kóbor kutya vagy macska
falat nélkül nem ment el mellette.
Elérkezett a Pünkösd, az egyik legnagyobb katolikus
ünnep. Zsófi első útja a temetőből a templomba vezetett.
Az oltár csupa piros rózsával volt feldíszítve, az alkalomhoz illően. Leült szokott helyére, beszívta a friss
rózsa és a tömjén illatát, s határtalanul boldognak érezte
magát. Visszagondolt, mennyire hiányzott mindez a
kórházban, különösen Húsvétkor, egyedül, betegen.
Az ünnepi mise után tiszta lélekkel, újjászületve bandukolt hazafelé. Út közben találkozott az idősebb pappal,
János atyával.
– Zsófia! De örülök, hogy ismét templomból jövet látom.
Azzal megszorította az asszony kezét. – Higgyen
Istenben és mindig imádkozzon, akarjon meggyógyulni!
Meglátja, sikerülni fog.
A pap kezének érintése nyomán Zsófi karjában, majd
egész testében kellemes melegség, a szeretet érzete
futott át. Ilyet még életében nem érzett, maga sem értette,
mi történt vele.
Az igazi forró nyár beköszöntével Zsófi kinn ténykedett
a kertben, szinte naphosszat kapált, gyomlált, munkája
nyomán nemsokára sokszínű virágerdő borította az
ágyásokat. Minden nap friss virág került a szerettei sírjára, és jutott a templomba is.
Nyár végére az asszony kivirult, piros-barna arcán
egészség tükröződött. Délutánonként sokat üldögélt az
öreg almafa alatt, bőrén fogócskát játszott a sárga napfény, s minden nap szebb lett. Almafája is kedveskedni
akart, ágai roskadoztak a terméstől, levele hízelkedve
susogott Zsófinak.
A falubeli legények többször bekiáltottak Zsófinak:
– Zsófikám! Szüret után jövünk ám kérőbe, addig
gondold meg, melyikünket választod!
Zsófi mosolygott a legények évődésén, de jól esett neki
a sok kedves bók.
Eljött a Mária-napi búcsú ünnepe. Erre a falu egész
nyáron készül, hiszen a búcsú kétnapi ünneplést jelent.
Ilyenkor nincs olyan család, akár szegény, akár gazdag,
ahol ne lenne kacsasült, meg sütemény az asztalon,
kínálásra.
Zsófi már kora reggel kiment virágaival a temetőbe,
hogy utána legyen ideje mindenre. A délelőtti misére
ment, a körmenet miatt. A legszebb ruháját öltötte magára, a kéket, mert az a Szűzanya színe, s most az Ő
ünnepe fontos. Ismét a régi, szép asszony lett, aki után
megfordultak az utcában. Kicsit büszke is volt magára.

2012. Karácsony
A körmenet után a templomajtóban ismét összetalálkozott János atyával, aki rámosolygott:
– Kedves Zsófia! Látom, teljesen egészséges. Ugye,
mennyit tesz az Istenben való hit? Maradjon ilyen
mindig.
Majd megfogta a kezét. Az asszonyon olyan érzés futott
át, mint Pünkösdkor, egész teste beleremegett.
– Milyen más a keze, gyengéd és meleg, nem olyan,
mint a többi emberé – gondolta Zsófi.
A búcsú ünnepe mindig a nyár végét jelentette a faluban.
Lassan beköszöntött a tarka-színű ősz, talán hamarabb a
vártnál. A megfáradt, sárga levelek megállás nélkül potyogtak, haldokló halmokban gyűltek fák, bokrok alatt.
Az eső sokat esett, pedig már nem volt szükség rá. Az
utakat ellepték a fekete hasú, lusta tócsák, nyálkás
tetejüket néha megfodrozta a szél.
Zsófi félt az ősztől és a téltől, nagyon hosszú volt az idő
rügyfakadásig. Szervezete mindig nehezen viselte a
hideget, most is. Köhögni kezdett, nyugtalan lett.
A nyár színei lassan lekoptak a bőréről, arca már nem
volt olyan egészségesen piros, mint az öreg almafa
termése.
Amikor az idő engedte, elment az októberi litániára,
vállára kanyarította anyja régi nagykendőjét. Nemcsak a
gyapjú melegítette azt, hanem a „bennefelejtett” anyai
szeretet is. Zsófi mindig jó érzéssel vette fel.
Sokat üldögélt az ablak mellett, egykedvűen nézegette,
ahogy fájó derékkal, nyögve hajladoznak a fák. Az emberek is behúzódtak a melegre, szinte kihalt lett az utca.
Novemberben Zsófit lehúzta végképp az ágy. Halottak
napján már a temetőbe sem tudott kisétálni, sokat sírdogált tehetetlenségében. Annuska sürgött-forgott körülötte, még a gondolatát is leste, hiszen szerette a húgát.
A kertkapu gyakran nyikordult, amikor jött valaki látogatóba, hol disznótorossal kedveskedve, hol megnézni a
parazsat a kályhában. Bodza kutya már ki sem jött a
házából, onnan csaholt barátságosan, tudta, jó ismerősök
jönnek.

Krisztus fénye
Az orvos csak csóválta a fejét, felírt ezt-azt, ám Zsófi
makacs lett, a kórházról hallani sem akart.
Karácsony előtt az állapota egyre rosszabbodott, szeme
beesett, sápadt arcára piros lázrózsák telepedtek, lassan
lefogyott, megfehéredett.
Karácsony este állapota válságosra fordult, Annuska
tanácstalanul cserélgette a borogatást. Lázálmában Zsófi
a papot hívta szüntelenül. A nővére jobbnak látta üzenni
János atyáért, ha már ez a húga kívánsága. Hátha megnyugszik majd, és jobban lesz – gondolta.
A pap karácsony ellenére hamar megjött. A szobába
belépve, Zsófi kinyitotta a szemét, szája mosolyra
húzódott, talán úgy, mint azon a két ünnepen.
János atya leült mellé. A beteg végigpásztázta tekintetével az egész szobát, és szeme végül megállapodott a
pap kezén. Mohón nyúlt utána, megfogta, megszorította
teljes erejéből. A kék erek egészen átlátszottak vékony,
fehér bőrén. Verejtékcseppek csillogtak rajta. Képek
torlódtak fel előtte.
Ez a kéz adta őket össze az urával, keresztelte meg a kis
Ágnest, majd dobott homokot mindkettejük sírjára. Ez a
kéz segítette őt nyáron rövid gyógyuláshoz, és most ez a
kéz kíséri őt az örökkévalóságba, szeretteihez.
Heves szélroham rázta meg az ablakot. Zsófi teste összerándult, majd hirtelen kiegyenesedett, végigérte az ágyát.
Keze lassan elernyedt, lecsúszott a pap kezéről, le
egészen a szőnyegig. Arca sima lett, megszépült, olyan
volt, mint fiatal korában. Még mindig mosolygott.
Hazafelé menet János atya fejében kavarogtak a
gondolatok. A lelke mélyén szerette az asszonyt. Ő
ismerte igazán. Keménységet színlelt, de benső énje
törékeny volt, mint a porcelán, és könnyen sebezhető.
Soha nem lázadt a Teremtő ellen. Hirtelen egy kóbor
könnycseppet morzsolt ki a szeméből…
Eszébe jutott, az Oltáriszentséget a helyére kell tenni, a
prédikációja sincs még befejezve. Megszaporázta lépteit.
Lába nyomán a friss hóban megannyi fehér szaloncukorforma rajzolódott ki. Feljött a hold. Ezüstös, redős
köntösét szétterítette a kis falun, világos lett, utat mutatott élő és holt lelkeknek egyaránt, menjen ki-ki a maga
útján.
Az utca végén előbukkant a templom. Hófehér, havas
tornyát szinte körbeölelték a csillagok. Egy különösen
úgy ragyogott, mint Betlehemben, az istálló fölött, a
Megváltó születésekor. A porcukor-szerű hó szikrázott,
csillogott ezernyi gyémántként, összeolvadva a templom
belső fényével.
Tamás atya már elkezdte az éjféli misét.
A csendben pedig felcsendült az örökzöld karácsonyi
ének:
„Csendes éj, szentséges éj,
Szív örülj, higgy, remélj.
Isten Szent Fia hinti rád
Ajka vigasztaló mosolyát.
Krisztus megszületett !
Krisztus megszületett!”
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Dunaharaszti Advent
2012. december 2-án a Laffert kúriában volt
gyertyagyújtás, december 15-én a Sváb
Tájházban rendezték meg a hagyományos
műsoros ünnepet.
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Közös játék és gyertyagyújtás Taksonyban, Advent első vasárnapján
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A jubiláns házaspárok ünnepi szentmiséjén készült csoportképek
Dunaharaszti 2012. november 18, Taksony 2012. november 25.
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SZABAD-E BEJÖNNI IDE BETLEHEMMEL?
Interjú Láng András plébános atyával

– Kedves András atya, arról szeretnélek kérdezni téged,
hogy Veresegyházon, a gyermekkorodban milyen előkészületben éltétek meg az adventet, hogyan készültetek
a karácsonyra a templomban, a családban?
– Hát, abban az időben még nem volt szokás az adventi
koszorú állítása. Ez a szokás később alakult ki, hogy
adventi koszorút készítsenek. A hajnali mise volt az
Advent különlegessége. Mi, gyerekek, ministránsok,
szívesen jártunk a hajnali misékre. Ilyenkor hamarabb
értünk az iskolába, és még pótolhattuk az esetleg
hiányzó írásbeliket. Olyan nagyon jó volt, hogy a tanítás
előtt, maradt még egy kis idő beszélgetésre, játszásra. S
amikor vége volt a hajnali misének, akkor kaptunk forró
teát is a plébánián, ami nagyon kellemes dolog volt. A
hajnali mise 6-kor kezdődött, és 7-től 8-ig volt egy
órácskánk az iskolában, a tanítás előtt. Erre jól emlékszem.

– Ministráltál kora gyermekkorod óta.
– Már egészen kisgyerek koromban ministráltam, aztán egy-két évet kihagytam, úgy
harmadik körül, és ötödiktől pedig végig
szolgáltam az oltárnál.
– Ez a Szent Erzsébet templomban történt,
Veresegyházon?
– Igen, az a templomunk.
– Ki volt ott a plébános atya abban az időben?
– Várhelyi Vilmosnak hívták az atyát. Kiváló hitoktató volt, és a ministránsfoglalkozások is nagyszerűek voltak. Felolvasott
nekünk valamilyen érdekes, izgalmas vallásos történetet, azután játszhattunk. Voltak
a plébánián játékok, a rugós foci, csocsó,
biliárd, nem olyan hatalmas nagy, mint amit
manapság látunk, a biliárdot kicsi asztalon
játszottunk. Aki nyert, az kapott egy szem
cukrot. Nagyon tudtunk mindennek örülni.
Az is izgalmas volt, ha későn mentünk haza,
már sötétben. Abban az időben az iskola
nagyon szigorúan vette, hogy akit 8 óra után
kint találtak az utcán, persze szülője nélkül,
másnap az igazgatói irodába kellett
bemennie, és fegyelmit is kaphatott. Tartottunk ettől, természetesen. Úgy jártunk haza,
nehogy találkozzunk bárkivel, hiszen a ministránsfoglalkozásoknak általában este volt
vége, 8 után. A hittanórák után, 6 órakor
kezdődtek ezek. Emlékszem rá, hogy hazafelé, a főutcán a bokrok között úgy mentünk,
hogy lehetőleg ne vegyenek észre bennünket.
– Abban az időben mekkora volt Veresegyház? Tudjuk, most akkora város körülbelül, mint
Dunaharaszti.
– Gyermekkoromban 3500-4000 lehetett Veresegyház
lélekszáma. Község volt. A mai, hatalmas lakótelepek,
fönn az Öreghegyen, a tóparton, meg a Csomád felé
akkor még természetesen nem léteztek.
–Visszatérve az adventhez, a családban hogyan mutatkozott meg ennek a hangulata?
– A családban nem voltak külön szokások, az ünnepi
várakozás a templomhoz kötődött. És a betlehemezéshez.
Szolgált Veresegyházon egy jezsuita atya, aki nem
működhetett, nem volt benne a papi keretben, így ő volt
a kántor. Banicz Lajosnak hívták. Ő tanított be nekünk
egy nagyon szép népi betlehemest. Nem volt rövid,
ahogy néha szokták, amellyel be lehet egy este akár húsz
házba is kopogtatni, hanem hosszú előadás volt ez, tele
énekkel. Gyönyörű szép betlehemes játék volt, amit elő-
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adtunk. Több éven keresztül játszottuk, s annyira megkedveltem ezt, hogy még most is tudom fejből az összes
verset és éneket belőle, negyven, sőt ötven év után. Régi,
népi énekek és versek voltak ezek, de volt benne
Kodály-dallam is. A betlehemes játéknak több mint a
fele ének volt, a szereplők a mondanivalójukat főleg
énekelve adták elő. Lajos atya maga állította ezt össze,
azt nem tudom viszont, milyen forrásból. Én voltam
ebben a betlehemes játékban az öregpásztor, s például
ezt énekeltem: Juhászim, pajtásim, de elaludtatok, ennél
a szép nyájnál egyedül hagytatok. Juhászság, pásztorság,
mezei tanyaság, ez a szép gazdaság! Az angyalok is
énekeltek gyönyörű szép szavakkal. Lajos atya tanította
be és állította be a jeleneteket.
– Milyen ruhában adtátok elő a betlehemest?
– Volt bekecs a gyerekeken, rajtam hosszúszőrű bunda,
kifordítva, kucsma, ami édesapámé volt, és bot volt a
kezemben. Abban az időben még sokan hordták a
bundás kabátot és fejfödőt. Nagy hidegek voltak akkoriban. A betlehemezés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
kötődtünk a templomhoz, a valláshoz, azután annyi
örömmel járt így a karácsonynak az előkészülete. Jártunk különböző házakhoz. Sok helyre elmentünk ezzel,
és végigénekeltük, végigjátszottuk a szép betlehemes
jeleneteket. Valószínű, hogy az atya beszélte meg, mikor
hová megyünk, és fogadtak bennünket a házaknál. Tehát
ez volt a betlehemezés, az adventi időben más ilyen
gyakorlat nem volt.
Karácsonykor, az éjféli szentmise előtt mindig előadtunk
pásztorjátékot, abban is résztvettem. S ami még nagyon
fontos volt számunkra, hogy minden évben elmentünk
az éjféli szentmisére. Anyuka otthon maradt, mert ő
kifáradt a karácsonyi ételek és sütemények elkészítésében, de a család többi tagja, édesapám és mi, öt testvér
mentünk az éjféli misére, apuka vezetésével. Ennek a
hangulatát is megőriztem.
Felmerült most bennem egy emlék. 1956-ban, amikor
ötödik osztályos voltam, ahogy mentünk a templomba,
például vasárnap, út közben érintettük az orosz parancsnokságot. Tudniillik 56-ban, a forradalom leverése után,
minden egyes faluba, kivétel nélkül, az egész országban
szerintem, mindenütt telepítettek egy 2-3 fős orosz
parancsnokságot. A katonák ott álltak kint, fegyverrel,
kucsmában, jól fölöltözve. Senkihez nem szóltak, csak
egyszerűen a jelenlétükkel biztosították, nehogy valami
történjen. Amikor mentünk iskolába vagy hajnali misére,
vasárnapi szentmisére, mindig néztünk arrafelé, mi
gyerekek. Nem bántottak a katonák minket, csak álltak,
és figyeltek.
– Akkor ez is hozzátartozott az adventhez.
– Elmesélném még, hogy a Szentestén megvolt a családi
hagyomány, mit vacsoráztunk. Nálunk borleves volt, és
krumplis krokett, amit meggyhússal, vagyis nyersen
eltett meggyel fogyasztottunk. A krokettet édesanyám
ujjnyi vastag, 6-7 cm átmérőjű korong formában
készítette, zsírban sütötte ki. Akkor karácsony böjt volt
még. Ez a nagyszüleimnél, tán a dédszüleimnél is így

18

2012. Karácsony
volt, hogy a család asztalán ez az ételsor szolgáltatta
Szenteste az ünnepi vacsorát.
Felidéznék még egy kedves gyerekkori emlékemet: A
veresegyházi templomi betlehemben volt egy bólogató
szerecsen, amibe ha valaki bedobott egy húszfillérest
vagy forintot, bólintott a fejével, megköszönte. Amikor
kisgyerek voltam, odatérdeltem a betlehemhez, és
figyeltem ezt a szerecsent. Ez a figura gyerekkoromban,
és még fiatal pap koromban is ott állt a betlehemben.
Felnőttként, papként, már sok helyen láttam karácsonyi
díszítéseket, mégis ez volt tán a leginkább érdekes
közülük.
– Ifjú pap korodban is Várhelyi Vilmos atya volt még a
plébános?
– Igen, ő volt. Sokáig szolgált ő Veresegyházon.
– Milyen ember volt ő, írd le nekünk, legyél kedves.
– Érdekes ember volt, egy kicsit magának való, azt
mondhatom, a gyerekekkel viszont nagyon jól kijött.
Kiváló hitoktató volt, és nagyszerűen foglalkozott a
ministránsokkal.
– A plébánián folyt a hitoktatás?
– Nem, akkor kizárólag az iskolában volt hittan, a
ministráns fiúknak volt foglalkozás a plébánián. Vilmos
atya a lányoknak is kitalált foglalkozási lehetőséget,
mégpedig a lámpás lányokét. Voltak ugyanis máriáslányok, akik a Mária-szobrot tartották az ünnepi miséken. Ők már felnőtt lányok voltak, 16-20 éves hajadonok, a lámpás lányok pedig az általános iskolás korosztályból kerültek ki. A nagymisén tartottak egy
lámpást, ami később elemes volt, de az első időben egy
gyertyaszál volt benne.
–Az okos szüzekről szóló példabeszédre gondolhatott az
atya, amikor ezt kitalálta.
– Biztosan erre gondolt, amikor ezt bevezette. A ministránsok voltak az oltár körül, ezek a lányok pedig két
oldalt álltak a szentélyben. A lányok akkor még más
szolgálatot nem vállaltak. Emlékszem még, hogy Vilmos atya nagyon következetesen készítette fel az elsőáldozókat, hittanóra keretében voltunk gyónni, ahogy
most is csináljuk ezt. Külön gyerekgyóntatás volt, egyik
gyóntatószékben ült Banitz Lajos atya, a másikban
Várhelyi Vilmos atya.
– És Banicz Lajos jezsuita atya, a kántor, milyen ember
volt?
– Ő egy nagyon mosolygós, kedves és közvetlen, jó
humorú ember volt. A nagymamám istápolta őt, és pár
másik asszony. Segítettek neki rendben tartani a háztartását, főztek is rá.
– Ő is ott lakott a faluban?
– Igen, de nem a plébánián, hanem egy másik házban
kapott szállást. Mivel papként nem működhetett, a kántori szolgálatot látta el. Azért ő is misézett, a vasárnapi
korai misét, a csendes misét ő tartotta. Ugyanis Veresegyházon, vasárnaponként három szentmise volt, 7-kor,
fél 9-kor és 10-kor. Akkor még nem volt a plébánosnak
más helye, ahová járnia kellett volna. A fél 9-es mise
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volt a fiataloké, és a 10-es a szokásos nagymise, amelyeken Lajos atya orgonált. Később, amikor már gimnazista lettem, és készültem a papságra, Lajos atya
külön foglalkozott velem. Adott nekem könyveket, napi
olvasmányokat, elmélkedéseket, rendszeresen gyóntam
nála. Ő az, aki nagyon sok mindenben irányított engem a
papi életben, tudatosan felkészített rá. Mikor Esztergomban, a ferences gimnáziumba jártam, Lajos atya
révén kaptunk jelentős havi támogatást a jezsuitáktól, s
egy másik részt a Váci Püspökségtől, hogy a havi tandíjt
kifizethessük. Különben szüleim nem tudtak volna taníttatni.
– Papi idődben megőrizted-e a betlehemezés szokását
szolgálati helyeiden?
– Adventben természetesen mindenütt megtartottuk a
hajnali miséket, és ez az időszak mindig azzal telt el,
hogy a gyerekeknek készítettem valamilyen játékot,
papírból. Szétvágtunk egy karácsonyi jelenetet, és ezeket szerezhették meg jutalomként a gyerekek az advent
folyamán. Emlékszem, például Nézsán rengeteg gyerek
járt a hajnali misére, és képeslapból készítettünk betlehemet, nádat szedtünk az út szélén, kis házat építettünk,
azt rendeztük be közösen a figurákkal. Volt, hogy
Jézuska-inget készítettünk, fehér papírból, ollóval kivágott csipkemintával, aminek a kis bevágott lyukait fel
lehetett jutalmul hajtani. Szalmaszálat is gyűjtöttek a
gyerekek, amelyeket beraktak a jászolba. Így készültünk
együtt a karácsonyra. Kerekegyházán volt, hogy – mivel
a fényképezőgép még nem volt ennyire elterjedt – azt
mondtam, aki otthon készít betlehemet, ahhoz elmegyek
és lefényképezem, a képeket kitesszük a templomba, és
meg is kapták jutalomként. Most is megvannak ezek a
fényképek. Házilag készítették a betlehemeket a gyermekek, a szülőkkel. Kerekegyházán az atyának volt egy
felhúzható kis Jézuska babája, ami karácsonyi éneket
játszott. Azzal is elmentünk családokhoz, és eljátszottuk
a babával az éneket. Mindenütt, ahol káplán voltam,
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betanítottam a gyerekeket betlehemezésre, és mentünk
advent vége felé a házakhoz betlehemes játékot tartani.
Az éjféli mise előtt pásztorjátékot, misztériumjátékot
tartottunk Cserhátsurányban, Keszegen, Terényben, Rákosszentmihályon is. Nagyon szerettem ezeket, mert
rengeteg gyereket, és felnőttet is megmozgatott. Összekovácsolták ezek az események a híveket, volt olyan,
hogy ötven-hatvan gyerek is résztvett a játékban. Egész
csapat pásztorunk és angyalkánk volt mindig, és tele volt
a szentély gyerekekkel. Fényképezőgépem már akkor is
volt, úgyhogy több albumnyi fényképet őrzök erről az
időről is. Előfordult, hogy élő bárányt is bevittünk a
színre, sőt volt, amikor az egyik leányka kistestvére volt
a pici Jézus, és a baba felsírt játék közben. Rengeteg
szeretetteljes élményt őrzök.
– Tudjuk, hogy itteni állomáshelyeden is folytattad ezt a
hagyományt.
– Amikor nem volt még munkatársam, magam rendeztem a betlehemi játékokat Dunaharasztin és Taksonyban
is, de amióta vannak munkatársaim, ezt a feladatot ők
vették át tőlem. Bő harminc évig azonban én magam
tanítottam be ezeket. A betlehemezés és pásztorjátékok
szokásán felül szerveztünk olyat is, hogy itt, Dunaharasztin kimentük a lakóparkba. Becsöngettünk pár
helyre az advent folyamán, és karácsonyi énekeket énekeltünk. A családközösségek tagjai szoktak elkísérni,
gyerekek, ministránsok és a káplán atyák. Vittem magammal kis betlehemet, szaloncukrot, a Krisztus fénye
újság példányait és karácsonyi képeslapokat. Ezeket
osztottuk ajándékként.
Nagyon hasznosnak tartom a közös felkészülést az ünnepre, s mindig törekedtem arra, támogattam azt, hogy
az ünnepi hagyományokat megőrizzük, amelyek fontos
részét képezik a lelki készületnek, hogy minden családhoz eljusson a Megváltó, aki ezen a szent ünnepen Kisdedként jelenik meg közöttünk.
Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy
Isten Emberré lett. Megszületett közöttünk, hogy felemeljen minket az
örökkévalóságba, hogy kiengesztelve
minket Istennel, üdvözítsen, hogy a
szentség példaképe legyen számunkra. Jézus Krisztus, az Isten Fia emberré lett, hogy megmutassa nekünk
az Atya szeretetét, hiszen Isten – szeretet.
Kívánok ezekkel a gondolatokkal
minden kedves Olvasónknak kegyelemteljes, áldott Karácsonyt.
Fénye ragyogja be egész évünket.
Az interjút Koczka Tamásné
készítette
A Dunaharaszti Hunyadi János
általános iskola betlehemesei a
Szent István templomban
2012. december 9-én megtartott
zenés áhítaton.
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
Jézust keresztre feszítik
I. Jézus pere
A zsidó hatóságok megosztottsága Jézussal szemben
Jeruzsálem hatóságának tagjai között a farizeus Nikodémust (vö. Jn 7,50) találjuk, vagy a tekintélyes arimateai Józsefet,
akik titokban Jézus tanítványai voltak (vö. Jn 19,38-39). Jézussal kapcsolatban már régen viszály volt közöttük (vö. Jn
9,16-17; 10,19-21), olyannyira, hogy szenvedésének előestéjén Szent János azt állíthatja, hogy „sokan hittek benne”,
bármennyire is elégtelenül [Jn 12,42]. Ebben nincs semmi meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy Pünkösd másnapján
„még a papok közül, akik a farizeusok felekezetéből lettek hívővé, néhányan” [ApCsel 15,5] olyannyira, hogy Szent Jakab
azt mondhatta Szent Pálnak: „hány ezren vannak a zsidók közt, akik megtértek, de azért buzgón tartják a Törvényt”
[ApCsel 21,20].
Jeruzsálem vallási vezetői nem voltak egy véleményen a tekintetben, milyen magatartást tanúsítsanak Jézussal szemben
(vö. Jn 9,16; 10,19). A farizeusok kiátkozással fenyegették követőit (vö. Jn 9,22). Kaifás főpap azoknak, akik féltek, hogy
„mindnyájan hinni fognak benne, aztán jönnek a rómaiak és elpusztítják szentélyünket és népünket is” [Jn 11,48] azt
ajánlotta, hogy „jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintsem az egész nép elpusztuljon” [Jn 11,49-50]. A főtanács
Jézust Isten-káromlóként „méltónak ítélte a halálra” (Mt 26,66, vö. Jn 18,31), de mivel elvesztette a jogot, hogy maga
végeztesse ki, kiszolgáltatta a rómaiaknak. Jézust politikai felforgatással (vö. Lk 23,2) vádolták, mely hasonlóvá tette őt
Barabáshoz, akit „lázadással” vádoltak [Lk 23,19]. Politikai fenyegetésekkel vették rá a főpapok Pilátust, hogy Jézust
halálra ítélje (vö. Jn 19,12.15.21).

Jézus haláláért a zsidókat nem terheli kollektív felelősség
Jézus elítélésének történelmi bonyolultságát tekintve, amely az evangéliumi elbeszélésekből is kitűnik, a manipulált tömeg
kiáltozásai (vö. Mk 15,11), és az általános szemrehányás ellenére: amelyet a Pünkösd utáni megtérésre vonatkozó
felhívások tartalmaznak (vö. ApCsel 2,23; 3,13-14; 4,10; 5,30; 7,52) a felelősséget nem tulajdoníthatjuk a jeruzsálemi
zsidók egészének. Amikor Jézus a kereszten megbocsátott (vö. Lk 23,34) és őt követően Péter is, a magyarázatot a
jeruzsálemi zsidók és vezetőik „tudatlanságában” [ApCsel 3,17] jelölte meg. Még kevésbé terjeszthető ki a felelősség az
időben és térben élő többi zsidóra a nép azon kiáltása alapján, hogy „Vére rajtunk és fiainkon!” [Mt 27,25], amely egy
igazolási formula (vö. ApCsel 5,28; 18,6).
Ezért jelentette ki a II. Vatikáni zsinat: „Kétségtelen, hogy a zsidó hatóságok és párthíveik Krisztus halálát követelték:
mégsem lehet megkülönböztetés nélkül minden akkori zsidónak, vagy éppen a mai zsidóságnak rovására írni azt, amit
Ővele kínszenvedésekor műveltek. … mégsem szabad úgy szólni a zsidókról, mintha kárhozatra szánta, vagy megátkozta
volna őket Isten, és mintha ez a Szentírásból következnék.” (13. NA 4)

Krisztus kínszenvedését minden bűnös előidézte
Tanítóhivatalának és szentjeinek tanúságában az Egyház sosem felejtette el, hogy „maguk a bűnösök voltak okozói és
mintegy szerzői mindannak a szenvedésnek, amelyet az isteni Megváltó elviselt” (Római Katekizmus 1,5,11; vö. Zsid
12,3). Figyelembe véve, hogy bűneink magát Krisztust sértik (vö. Mt 23,45; ApCsel 9,4-5), az Egyház habozás nélkül a
keresztényeknek tulajdonítja a legkomolyabb felelősséget Jézus kínszenvedéseiért, azt a felelősséget, amelyet túl gyakran
egyedül a zsidóknak tulajdonítottak.
Bűnösöknek kell tartanunk e szörnyű vétségben mindazokat, akik folyton visszaesnek a bűnbe. Mert bűneink miatt
szenvedte el Urunk, Jézus Krisztus a kereszthalált, bizonyára azok miatt, akik kicsapongásba és gonoszságba merülnek,
„Hiszen ha rajta áll, újra keresztre feszíti Isten Fiát és csúfot űz belőle.” [Zsid 6,6] és el kell ismerni, hogy ebben az
esetben a mi vétségünk nagyobb, mint a zsidóké. Hiszen az apostol tanúsága szerint ők, „ha felismerték volna, nem
feszítik keresztre a dicsőség Urát” [1Kor 2,8]. Ezzel szemben mi valljuk, hogy ismerjük Őt. És amikor tetteinkkel
tagadjuk, valamilyen módon ráemeljük gyilkos kezünket (Római Katekizmus 1,5,11; vö. Zsolt 2,1-2).
És nem a démonok feszítették keresztre: te vagy az, aki velük együtt keresztre feszítetted, és ma is keresztre feszíted,
örömödet lelve a kicsapongásban és a bűnben (Assisi Szent Ferenc: Admon. 5,3).

II. Krisztus megváltó halála az isteni üdvösségtervben
„Jézus kiszolgáltatása Isten végleges terve szerint”
Jézus erőszakos halála nem az események szerencsétlen egybeeséséből adódó véletlen műve volt. Isten tervének
misztériumához tartozik, amit Szent Péter a jeruzsálemi zsidóknak első beszédében, Pünkösdkor elmondott: „Ezt az
embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok.” [ApCsel 2,23]. Ez a bibliai nyelv nem jelenti azt, hogy azok,
akik „kiszolgáltatták” [ApCsel 3,13], csupán Isten előre megírt forgatókönyvének passzív végrehajtói voltak.
Istennél az idő minden mozzanata a maga aktualitásában van jelen. Megalkotja tehát az „előre elrendelés” örök tervét,
beleszámítva minden ember szabad válaszát az általa kínált kegyelemre: „Mert valóban összefogott ebben a városban
Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével (vö. Zsolt 2,1-2) fölkent szolgád, Jézus ellen, hogy
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végrehajtsák azt, amit hatalmad és akaratod előre elhatározott.” [ApCsel 4,27-28]. Isten engedte a vakságukból eredő
cselekedeteket (vö. Mt 26,54; Jn 18,36; 19,11), hogy bevégezhesse üdvözítő tervét (vö. ApCsel 3,17-18).

„Meghalt bűneinkért az Írások szerint”
Ezt az „igazságos szolga” (Iz 53,11; vö. ApCsel 3,14) halálra adásán át megnyilvánuló isteni üdvösségtervet előre
megjövendölte az Írás az általános megváltásnak titkaként, amely kiszabadítja az embert a bűn rabságából (vö. Iz 53,11-12;
Jn 8,34-36). Szent Pál nyilvánosan hirdeti hitvallásában, amelyről azt állítja, hogy „kaptam” [1Kor 15,3]: „Krisztus
meghalt bűneinkért az Írás szerint” (uo. vö. még ApCsel 3,18; 7,52; 13,29; 26,22-23). Jézus megváltó halála beteljesítette
a szenvedő szolgáról szóló jövendölést (vö. Iz 53,7-8 és ApCsel 8,21-35). Maga Jézus életének és halálának értelmét a
szenvedő szolga képével (vö. Mt 20,28) világította meg. Feltámadása után az írásoknak ezt a magyarázatát adta az
emmauszi tanítványoknak (vö. Lk 24,25-27), majd maguknak az apostoloknak (vö. Lk 24,44-45).

„Isten értünk bűnné tette”
Ennek következtében Szent Péter az apostoli hitvallást az üdvösség isteni tervében így fogalmazta meg: „nem veszendő
ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a
hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán. Ő előre, már a világ teremtése előtt kiválasztatott, de csak az utolsó
időkben jelent meg miattatok.” [1Pt 1,18-20]. Az eredeti bűn következtében az emberi bűnök büntetése a halál (vö. Róm
5,12; 1Kor 15,56). Azáltal, hogy Isten saját Fiát is rabszolgasorba (vö. Fil 2,7), azaz a bukott és a bűn következtében
halálra szánt emberség állapotába küldte (vö. Róm 8,3), „azt aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy általa Isten
igazságossága legyünk.” [2Kor 5,21].
Jézus nem ismerte a büntetést, mivel Ő sohasem vétkezett (vö. Jn 8,46). Megváltó szeretetében viszont, amely állandóan
egyesítette az Atyával (vö. Jn 8,29), magára vállalt bennünket bűneink tévelygéseivel együtt Isten előtt egészen odáig,
hogy nevünkben mondhatta a keresztfán: „Istenem, Istenem, miért hagytál el?” [Mk 15,34; Zsolt 22,1]. Isten annyira
szolidáris volt velünk, bűnösökkel, hogy „saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta.” [Róm 8,32],
hogy „Fia halála által kibéküljünk vele.” [Róm 5,10].

Isten kezdeményezése az egyetemes megváltó szeretetben
Isten saját fiát adta bűneinkért és ezáltal kinyilvánította, hogy a velünk kapcsolatos terve a jóakaratú szeretet terve, amely
megelőz bármilyen érdemet részünkről: „A szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy Ő szeret
minket és elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül.” [Jn 4,10].
„Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök
voltunk.” [Róm 5,8].
Ez a szeretet nem zár ki senkit, erre Jézus az elveszett bárányról szóló példabeszéde végén figyelmeztetett: „éppen így
Mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen a kicsik közül” [Mt 18,14]. Állítja, hogy „odaadja életét
váltságul sokakért [Mt 20,28]; ez utóbbi kifejezés nem korlátozó: az emberiség egészét a Megváltó egyetlen személyével
állítja szembe, aki feláldozza magát megmentésünkért (vö. Róm 5,18-19). Az apostolok nyomán (vö. 2Kor 5,15) az
Egyház azt tanítja, hogy Krisztus kivétel nélkül minden emberért meghalt: „Nincs, nem volt, és nem is lesz egyetlen
ember sem, akiért Krisztus ne szenvedett volna” (Quiercy-i Zsinat 853-ban: DS 624).

III. Krisztus önmagát ajánlotta fel az Atyának bűneinkért
Krisztus egész élete áldozat az Atyának
Isten Fia, aki „nem azért szállt alá a mennyből, hogy a maga akaratát teljesítse, hanem annak akaratát, aki küldte” [Jn
6,38], így nyilatkozik, amikor a világba lép: „…Nézd, megyek … hogy teljesítsem akaratodat … Eszerint az akarat szerint
Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra megszentelődünk” [Zsid 10,5-10]. Megváltói küldetésében
a Fiú megtestesülése első pillanatától kezdve magáévá tette az isteni üdvösségtervet: „Az én eledelem az, hogy annak
akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem művét” [Jn 4,34]. Jézus áldozata „az egész világ bűneiért” [1Jn 2,2] az
Atyával való szeretetközösség kifejezése: „Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet” [Jn 10,17]. De a világ így
tudja meg, hogy szeretem az Atyát és végbeviszem, amivel az Atya megbízott” [Jn 14,31].
Jézus egész életét az a vágy hatja át, hogy azonosuljon az Atya megváltó szeretetének tervével (vö. Lk 12,50; Mt 16,2123), hiszen megtestesülésének értelme megváltói kínszenvedése: „Atyám, szabadíts meg ettől az órától! De hiszen éppen
ezért az óráért jöttem” [Jn 19,11]. És még a kereszten is, mielőtt „beteljesedett” [Jn 19,30], így szólt: „Szomjazom”! [Jn
19,28].

„A Bárány, aki elveszi a világ bűnét”
Miután Keresztelő János elfogadta, hogy a bűnösök után Jézusnak is feladja a keresztséget (vö. Lk 3,21); Mt 3,14-15),
meglátta és megmutatta benne „az Isten Bárányát. Ő veszi el a világ bűneit” [Jn 1,29]. Így juttatta kifejezésre, hogy Jézus
egyszerre a szenvedő szolga, aki nyugodtan hagyta magát a vágóhídra vinni ( Iz 53,7; vö. Jer 11,19), és sokak vétkeit
hordozta (vö. Iz 53,129 ) a húsvéti bárány , amely Izrael megváltásának szimbóluma az első Húsvét alkalmával [Kiv 12,314]. Krisztus egész életének küldetését fejezi ki az, hogy „szolgáljon és életét adja váltságul sokakért” [Mk 10,45].
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Jézus szabadon teszi magáévá az Atya megváltó szeretetét
Jézus emberi mivoltának legmélyén vállalta az Atya emberek iránti szeretetét és „szerette övéit ... mindvégig” [Jn 13,1],
mert „senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért” [Jn 15,13]. Ugyanígy embersége szenvedésében és
halálában isteni szeretetének szabad és tökéletes eszközévé vált, amely az emberek üdvösségére irányul (vö. Zsid 2,10.1718; 4,15; 5,7-9). Valójában szabadon vállalta kínszenvedését és halálát az Atya és mindazok iránti szeretetből, akiket az
Atya meg akar váltani: „életemet nem veszi el tőlem senki, magam adom oda” [Jn 10,18]. Innen ered Isten Fiának
feltétlen szeretete, amikor ő maga tartott a halál felé (vö. Jn 18,4-6; Mt 26,53).

Az utolsó vacsorán Jézus elővételezte életének szabad feláldozását
Jézus rendkívüli módon juttatta kifejezésre önmaga szabad feláldozását azon a vacsorán, amelyet a tizenkét apostollal
költött el (vö. Mt 26,20) „elárulásának éjszakáján” [1Kor 11,23]. A kínszenvedése előtt estén, tehát még szabadon, ezt az
apostolokkal elfogyasztott utolsó vacsorát az Atyának nyújtott önkéntes ajándéka emlékünnepévé tette (vö. 1Kor 5,7), az
emberek megváltására: „Ez az én testem, mely értetek adatik” [Lk 22,19]; „ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért
kiontatik a bűnök bocsánatára” [Mt 26,28].
Az Eucharisztia, amelyet ekkor alapított, áldozatának „emlékűve” [1Kor 11,25]. Jézus az apostolok kérését is belevonta
saját áldozatába, hogy ez az áldozat örökre fennmaradjon (vö. Lk 22,19). Ezzel Jézus apostolait az Újszövetség papjaivá
teszi: „Értük szentelem magam, hogy ők is szentek legyenek az igazságban” [Jn 17,19] (Trienti Zsinat: DS 1752; 1764).

Halálküzdelem a Getszemáni kertben
Az Újszövetség kelyhét, amelyet Jézus önmaga felajánlásával az utolsó vacsorán elővételezett (vö. Lk 22,20), a
Getszemáni kertben bekövetkezett agóniájában fogadta el az Atya kezéből (vö. Mt 26, 42), mert „engedelmeskedett
mindhalálig” (Fil 2,8; vö. Zsid 5,7-8]. Jézus így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely…” [Mt 26,39].
Ily módon fejezte ki azt a borzalmat, amelyet a halál emberi természete számára jelentett. Ez csakúgy, mint a mi halálunk,
valójában az örök életet készítette elő, sőt, a mi halálunkból eredően Jézusé teljesen mentes volt a bűntől (vö. Zsid 4,15),
ami a halálba visz (vö. Róm 5,12), de mindenek előtt „az élet szerzője” [ApCsel 3,15], az „Élet” (Jel 1,17; vö. Jn 1,4;
5,26). Isteni Személyével vállalta magára, emberi akaratával elfogadta, hogy legyen meg az Atya akarata (vö. Mt 26,42),
és így halálát megváltó tettként fogadta el, „vétkeinket a saját testében fölvitte a (kereszt)fára” [1Pt 2,24].

Krisztus halála az egyetlen és végső áldozat
Krisztus halála egyszerre húsvéti áldozat, amelyben „a világ vétkeit hordozó Bárány” (Jn 1,19; vö. 1Kor 5,7; Jn 8,34-36)
beteljesítette az emberek végleges megváltását (vö. 1Pt 1,19), és az Újszövetség áldozata (vö. 1Kor 11,25), amely
helyreállította a közösséget Istennel (vö. Kiv 24,8), kibékítve Őt. „Ez az én vérem, amelyet sokakért kiontanak a bűnök
bocsánatára” (Mt 26,28; vö. Lev 16,15-16).
Krisztus áldozata egyedülálló, amely minden áldozatot beteljesít és felülmúl (vö. Zsid 10,10). Elsősorban magának
Istennek, az Atyának az ajándéka: az Atya saját Fiát adta nekünk, hogy kibékítsen önmagával (vö. 1Jn 4,10). Ugyanakkor
Isten emberré tett Fiának áldozati adománya, aki szabadon és szeretetből (vö. Jn 15,13) felajánlotta életét (vö. Jn 10,17-18)
Atyjának a Szentlélek által (vö. Zsid 9,14), hogy jóvá tegye engedetlenségünket.

Jézus saját engedelmességét állítja a mi engedetlenségünk helyébe
„Ahogy egy embernek engedetlensége miatt mindnyájan bűnössé váltak, egynek engedelmességéért meg is igazultak”
[Róm 5,19]. Mindhalálig tartó engedelmességével Jézus beteljesítette a szenvedő szolga feladatát, aki „odaadta életét
engesztelő áldozatul”, „noha sokak vétkeit hordozta”, „megigazultakká tesz … mivel gonoszságaikat magára vállalta” [Iz
53,10-12]. Jézus elégtételt adott vétkeinkért, és vezekelt az Atyánál bűneinkért (vö. Trienti Zsinat DS 1529).

Jézus a kereszten beteljesítette áldozatát
Ez a „mindvégig szerette övéit” [Jn 13,1] az, ami Krisztus áldozatának a megváltás és a jóvátétel, az engesztelés és
elégtétel értékét adja. Élete feláldozásakor mindnyájunkat ismert és szeretett (vö. Gal 2,20; Ef 5,2). „Mert Krisztus
szeretete ösztönöz minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy mindenkiért meghalt, akkor mindenki
meghalt” [2Kor 5,14]. Egyetlen, még a legszentebb ember sem volt képes arra, hogy minden ember bűnét magára vállalja
és önmagát áldozatul ajánlja mindenkiért. Krisztusban a Fiú isteni személyének jelenléte, mely minden embert felülmúl és
magába is foglal, és amely az egész emberiség fejévé teszi, tette lehetővé a mindenkiért hozott megváltói áldozatot.
Szenvedésével a keresztfán kiérdemelte a megigazulást – hirdeti a Trienti Zsinat (DS 1529), hangsúlyozván Krisztus
áldozatának egyedülálló jellegét, mint az örök üdvösség elvét. És az Egyház tiszteli a keresztet, amikor így énekel:
Üdvözlégy kereszt, egyetlen remény! (Vexilla Regis himnusz).

Részesedésünk Krisztus áldozatában
A kereszt Krisztus egyetlen áldozata, aki „egyedül közvetítő Isten és az ember között” [1Tim 2,5]. De mivel megtestesült
isteni Személyében „valamiképpen minden emberrel egyesült” (GS 22,25), mindenkinek módot ad arra – Isten tudja,
miképpen –, hogy húsvéti titkában részesedjék (GS 22,55). Felhívja minden tanítványát: „vegye vállára keresztjét és
kövessen” [Mt 16,24], „mert Krisztus is értünk szenvedett, példát adva nektek, hogy kövessék nyomdokait” [1Pt 2,21].
Valójában azokat is be akarja vonni megváltó áldozatába, akik annak első jutalmazottai (vö. Mk 10,39; Jn 21,18-19; Kol
1,24). Ez különösen is beteljesedett Anyja esetében, aki bárki másnál közvetlenebbül kapcsolódott bele megváltó
szenvedése misztériumába (vö. Lk 2,35).
Dán Károlyné
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A SZENTLÉLEK CSODÁI
5. rész
Sohasem mondhatjuk: – „Én már ismerem eléggé a hitemet.”–
Kétségbeesett, zaklatott időket élünk, amikor milliók
kutatnak válaszok után. Miért van olyan kevés öröm a
mai világban? Mert kevesen vannak azok, akik teljes
szívvel hiszik, hogy Jézus az ő személyes megmentőjük,
a megváltójuk. Ezért sokan a szívükbe engedik az
aggodalmakat, a jövő félelmeit, a csalódások szomorúságát. Aki nem hisz Jézus szabadító szeretetében, az
rabságának szomorúságában él. Pedig Jézus nekik is
felkínálja szabadítását. Ugyanakkor sokan hirdetik az
önmegváltás igéjét, sőt egyre több önjelölt próféta
erősítgeti az embereket, hogy ne várják a megváltójukat.
Az ember, aki mindenféle tudás illúziójában él, de
megtévesztett, jobb, ha a Szentlélek kegyelméből a
Szentírás alapján megméri azt a tudást, amire tanítani
próbálják. Így tette ezt – mindig – Jézus is. Ha ezt nem
teszi, az ember önmagát fosztja meg a megváltástól, és
előbb utóbb magára veszi a sátán pecsétjét, súlyosabb
esetben az igáját vagy még inkább a bilincsét. Ezek
súlyos kifejezések, de ha a környezetünkben körülnézünk, látjuk a sok depressziós, kiábrándult, céltalan,
szenvedélybeteg embertársunkat. Nem azok, akik lenni
szeretnének. Fizikai és pszichikai betegségek prédái
lesznek.
Döntenünk kell, hogy kinek a szavai határozzák meg a
lényünket, életünket. Benedek pápa figyelmeztet, hogy:
az vagyunk, amit hallunk! Nem mindegy, mit nézünk a
tv-ben, a környezetünkben mire figyelünk. Úgy kell
töltenünk a napunkat, hogy Jézus szavaira hangolódjunk. Építő és nem romboló szavakra! Jézus beléd oltja
önmagát, a jóságot, a szavát benned teremtő erővé teszi.
Ő maga a SZERETET, tehát a valóság, aminek téged
meg kell határoznia az, hogy: SZERETVE VAGY!
A Szentlélek, mint isteni Személy forrása és mozgató
ereje az Egyház dinamikus megújulásának. „Urunk és
éltetőnk = Dominum et Vivificantem” – vallja hittel az
Egyház a Szentlélekről. Ezt imádkozza a niceai (325) és
a konstantinápolyi (381) hitvallásban. Ehhez a
hitvalláshoz később még hozzáfűzték, aki „szólt a
próféták szavával”. Az Egyház ezeket a szavakat hitének
forrásából, magától Jézus Krisztustól kapta. Az Egyház
kezdettől fogva hirdeti a Szentlélekbe vetett hitét. A
Szentlélek az, Aki éltet. Akiben a kifürkészhetetlen
háromságos Isten az emberekkel közli magát, és így az
örök élet forrását fakasztja bennük. Ezt a hitet, amelyet
az Egyház töretlenül vall, Isten népének tudatában
ismételten meg kell újítani és el kell mélyíteni.
Korunkban arra hív fel minket az Egyház mindig ősi és
mindig új hite, hogy egyre tüzetesebben foglalkozzunk
az életet adó Szentlélekkel.

Annak tudatában, hogy „ég és föld elmúlnak”, különös
jelentőséget kapnak azok a szavak, „amelyek el nem
múlnak”. Ezeket a szavakat Jézus a Szentlélekről
mondta, Aki „az örök életre szökellő víz”
kimeríthetetlen forrása, Aki igazság és megszentelő
kegyelem. Jézus így mutatja be János szövegében a
Szentlelket: „Még sok mondanivalóm volna, de nem
vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az
Igazság Lelke, Ő majd elvezet benneteket a teljes
igazságra.” (Jn 16,12) Ez nem csupán a „Scandalum
crucis”-ra = a „Kereszt botrányára” szorítkozik, hanem
kiterjed mindenre, amit Krisztus tett és tanított. A
Szentlélek és Krisztus között szoros kapcsolat van, ezért
működik a Lélek az emberiség történetében, mint
„másik
Vigasztaló”.
A
teljes
és
abszolút
kinyilatkoztatás, amelyet Isten önmagáról adott, amely
Krisztusban beteljesedett, és amelyről az apostolok
prédikációikban tanúbizonyságot tettek, állandóan jelen
van az Egyházban a láthatatlan Vigasztalónak, az
igazság Lelkének közreműködésével. „A Vigasztaló,
Aki az Atyától származik.” (Jn 15,26) és az „Atya küldi
a Szentlelket” (Jn 14,26). Az Atya küldi a Szentlelket
atyaságának erejéből, mint ahogyan küldte a Fiút (Jn
3,16); ugyanakkor küldi Krisztus megváltói erejéből, és
ilyen értelemben a Fiú is küldi a Szentlelket: „elküldöm
Őt nektek.” Isten a Szentlélekben ajándékul adja magát
üdvösségünkre.
Jézus mondta az utolsó vacsora termében: „Jobb nektek,
ha elmegyek. Ha elmegyek, elküldöm hozzátok.” (Jn
16,7) Amikor ez a Lélek „kiárad a szívünkbe”, akkor
kezd beteljesülni, amire a „teremtés sóvárogva vár”. A
Szentlélek eljövetelének feltétele volt Krisztus
elmenetele. Megváltásunk eszköze, a kereszt árán jön el
a Szentlélek, Jézus Krisztus egész húsvéti
misztériumának erejében, hogy az apostolokkal
maradjon Pünkösd napjától, hogy az Egyházzal
maradjon, az Egyház által és az Egyházban a világban.
A Szentlélek eljövetelének feltétele volt Krisztus
elmenetele. Ha ez az „elmenetel” szomorúságot is
okozott az apostoloknak, – amely nagypénteken érte el
tetőpontját a szenvedésben és a halálban – ez a
„szomorúság” örömre fordult. Az üdvözítő „elmenetel”
magában foglalja a dicsőséges feltámadást és a
visszatérést az Atyához. Az apostolok sorsa – Mesterük
távozásakor – olyan szomorúság, amelyen átragyog az
öröm; ez az elmenetel „jó”, mert ezért jön el a másik: a
„Vigasztaló”. Ezen az úton valósult meg véglegesen a
Szentháromság önközlésének új kezdete a Szentlélekben
Krisztus által, Aki az emberek és a világ Megváltója.
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SZENTMISÉINK RENDJE:
Taksony
Szent Anna templom
vasárnap ½ 9 óra,
hétköznap hétfőn és pénteken,
valamint szombat este 6 óra,
kedd reggel 8 óra
Dunaharaszti
Szent István plébániatemplom
vasárnap
reggel 7 óra és de ½ 11 óra,
hétköznap hétfőtől csütörtökig
reggel 7 óra,
elsőpénteken este ½ 5 óra
Ligeti Szent Imre kápolna
vasárnap de ½ 10 óra,
pénteken reggel 7 óra,
szombaton este ½ 5 óra

2012. Karácsony
Az Ószövetségben már megismertük a Teremtés könyvéből Isten Lelkét,
először, mint Isten leheletét, amely életet ad, vagyis mint természetfeletti „Életadót”. Az Ószövetségben Isten Lelke hatalmas győzelmeket
hozott létre. Az Ószövetségi Szentírás a Szentlelket úgy mutatja be,
mint ajándékot, amely a Messiás személyének szól, rajta nyugszik és
belülről irányítja minden üdvös munkáját. „És vessző kél majd Jessze
törzsökéből, és virág nő ki gyökeréből. És rajta lesz majd az Úr Lelke: a
bölcsesség és az értelem Lelke, a tanács és az erősség Lelke, a tudás és a
jámborság Lelke, és eltölti őt az Úr félelmének a Lelke és az Úr
félelmében telik öröme. (Iz 11,1-3) Az idézett prófétai szöveget az
evangéliumok fényében kell olvasnunk. Az Újszövetség az Ószövetség
szövegeiben különös megvilágítást nyer, mert minden ószövetségi
prófécia beteljesedett Jézusban!

Az „Úr Lelke”, Ki az eljövendő Messiáson nyugszik, Isten ajándéka. Az
egyedüli Nagy Fölkent a Messiás, kit maga Isten kent fel, mert Isten
Lelkének a teljességét birtokolja. És Ő lesz a közvetítő, Aki ezt a Lelket
az egész népnek szétosztja, ajándékozza, ahogyan Izaiás szólt Róla: „Az
Úr Lelke van rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött engem, hogy
örömhírt vigyek a szegényeknek, meggyógyítsam a megtört szívűeket,
***
szabadulást hirdessek a foglyoknak, szabadulást a bezártaknak, hogy
Fogadóóra:
hirdessem az Úr megszentelődésének esztendejét.” (Iz 61,1)
A dunaharaszti Főplébánián
A Szentléleknek, mint Személynek és ajándéknak végérvényes kinyilatszerdán du 4-6 óráig
(kivéve ünnepek)
koztatása húsvétkor történt. Krisztus szenvedése, halála és feltámadása –
egyúttal a Szentlélek új eljövetelének ideje; Ő most a Vigasztaló és az
Igazság Lelke. Ez az új kezdés ideje, melyben a háromságos egy Isten
önmagát közli az emberekkel a Szentlélekben, Krisztusnak, a Megváltónak a műve által. Ez az új kezdet a világ
megváltása: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.” A Fiú „odaadásában”, a Fiú
ajándékozásában mutatkozik meg Isten legmélyebb lényege, az isteni szereteté, amely az ajándékozás
gazdagságának kimeríthetetlen forrása.
Abban az ajándékban, melyet a Fiú ad, kiteljesedik az örök Szeretet és gazdagság kinyilatkoztatása: a Szentlélek, Ki
az istenség kifürkészhetetlen mélységében Személy-ajándék. A Fiú műve által, vagyis a húsvéti misztérium által új
módon jön el, mint az apostoloknak és az Egyháznak – és általuk az emberiségnek és az egész világnak – adott
ajándék. Ő az élet Lelke (Jn 4,14; 7,38-39), Aki által az Atya a bűnnek meghalt embereket élteti, míg végül halandó
testüket feltámasztja Krisztusban (Róm 8,10-11).
Az Ószövetségben, majd az Újszövetségben is többször találunk olyan eseteket, amikor Isten kiválaszt valakit, és azt
kívánja tőle, hogy szentelje meg az életét. Isten az Ő végtelen irgalmából szerepet szán neki tökéletes tervében. Azt
kívánja Isten, hogy teljes mértékben szentelje Neki az életét, hogy teljes szívvel-lélekkel szolgáltassa ki magát Neki
az ember. Teljes bizalommal. A többi az Úristen dolga és dicsősége! Sík Sándor azt írja, hogy: „A szenvedés Isten
költészete. Azokra méri, akiket szeret. Csak az lehet jó, csak az lehet gyöngéd, ki elsírta minden könnyét, ki nagyon
sokat szenvedett.”
Ugyanakkor a II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozza, hogy a Szentlélek indítására és az Atya szavának engedelmeskedve
mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy kövessük a szegény, alázatos és keresztet hordozó Krisztust, hogy egykor
dicsőségének is részesei lehessünk. A Szentlélek, Aki hallatja hangját az ember szíve mélyén és irányítja a
történelmet, mindenkor új utakat mutat: addig ismeretlen, új hivatásokat ébreszt. „Akik pedig Krisztus Jézuséi,
megfeszítették testüket a vétekkel és a kívánságokkal együtt. Ha a Lélek által élünk, járjunk is a Lélek szerint!” (Gal
5,22-25) A Szentlélek nekünk is ad váratlan élethelyzeteket, és ha engedelmesek vagyunk Neki, akkor egyre jobban
felismerjük általa Krisztus titkát. Azt, hogy Ő a legnagyobb kincs, Ő csodálatos Isten, hogy rajta kívül nincs más
élet, mert az nem nevezhető igazán életnek, csak vegetálásnak.
A Szentlélek kegyeltje volt a Megfeszített Jézusról nevezett Mirjam sarutlan kármelita apáca, Betlehemi Boldog
Mirjam nővér. Ő valóban a Lélek által és Lélek szerint élt, s így szemmel láthatóak és kézzel foghatóak voltak a
Szentlélek gyümölcsei (Gal 5,22-23) az életében. A Szentlélek gyümölcsei tökéletességek, amelyek az örök dicsőség
zsengéjeként alakulnak ki bennünk. Mirjam nővér életében: gondolataiban, szavaiban és tetteiben ez állt az első
helyen: „A szeretet ellen vétkezni annyi, mint a Szentlélek ellen vétkezni.”
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1846. január 5-én született Szentföldön, Abellinben,
Názáret közelében. Görög-katolikus szülei sokat szenvedtek ártatlanul jámbor vallásosságuk miatt, a muzulmán környezetben. A Bauardy szülők Jeruzsálembe
zarándokoltak imádkozni egy gyermekért, mivel 12
fiúgyermekük már csecsemőkorban meghalt. Így esdték
ki leányuk születését, s fogadalmukhoz híven Mirjamnak nevezték el. Az édesapa a kicsi gyermeket Szent
József oltalmába ajánlotta. A kisleány Szent József,
Szűz Mária és a szent angyalok különleges védelmezése
alatt növekedett. Kiskorától kezdve az Úrtól rendkívüli
kegyelmeket kapott, amit magától értetődő, egyszerű
természetességgel fogadott. Már korán különleges
érzékenységet és engedelmességet mutatott a Szentlélek
irányába.
Mirjam születése után két évre a házaspárnak egy kisfia
is született. Azonban még gyermekkorukban meghaltak
a szülők és a testvéreket a rokonok elválasztva nevelték
egymástól; a két testvér soha többé nem láthatta
egymást. Mirjamot a nagybácsija 13 évesen férjhez
kívánta adni, de Mirjam nem engedelmeskedett a
parancsának. Végül a bácsi egy levéllel útra bocsátotta
az öccséhez, amelyben a testvérét megkérte, hogy
„beszéljen a leány fejével, hogy segítse meggyőzni”.
Útközben találkozott egy muzulmán férfival, aki
keresztény hitétől erőszakkal el akarta téríteni. Mirjam
tántoríthatatlansága miatt végül a férfi elvágta a torkát,
majd a holttestet egy barlangban elrejtette és otthagyta.
Mirjam meghalt és a mennyországban találta magát,
ahol a szentek között megpillanthatta a szüleit is. A
Szentháromság trónusánál egy hangot hallott: „Igen, ez
megtörtént veled, de a te életed könyve még nincs
végigírva.” Ezután felébredt a barlangban, ahol a Szűzanya gondos ápolása mellett négy hét alatt meggyógyult.
Amikor felgyógyult, Boldogságos Szűz Mária egy
tányér igen ízletes levest adott neki. A kislány még kért
belőle, de a következő választ kapta a Szent Szűztől:„…Jusson mindig eszedbe, hogy nem szabad úgy
tenned, mint azok, akiknek soha semmi sem elég...Légy
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elégedett mindig, bármit kelljen is szenvedned, s az
Úristen, Aki jó, elküldi neked azt, amire szükséged van.
Ne hallgass soha a sátánra, őrizkedj tőle, mert ravasz.”
Mirjam a jövőjét bátran Isten gondviselésére bízta.
1867-ben belépett a pau-i karmelita nővérekhez. A
rendkívüli kegyelmek itt is folytatódtak, nővértársai
sokszor nem értették és bántották Mirjamot. Életét
betöltötte a szenvedés misztériuma. 1867-ben megkapta
Jézus öt szent sebét és a töviskoronát, Pió atyához
hasonlóan, és Mirjamot is borzalmasan kínozta a gonosz
lélek. Szenvedései érdemeivel segítette-segíti azokat,
akik közbenjárásáért folyamodtak a szegény bűnösök
megtéréséért, a megkötözöttek (alkohol, drog, pénz,
élvezetek hajszolása…) és a megszállottak szabadulásáért. Emellett megszámlálhatatlan csodás jelenség
kísérte életét. Látta a jövőt, nővértársai a püspök
kérésére gondosan feljegyezték, amit jórészt elragadtatásai alatt mondott. 1875-ben több nővértársa
kíséretében elindult szülőföldjére, a Szentföldre, hogy
Betlehemben zárdát alapítsanak. A lehetetlennek látszó
alapítást misztikus előzmények tették lehetővé, és
Mirjam buzgalma szorgalmazta. Ő vezette az építkezést,
mivel az arab munkásokkal szót tudott érteni.
„Láttam az Urat, egyenesen állt egy fának támaszkodva.
Érett búzakalászok és szőlők vették körül, amelyeket a
belőle áradó sugárzás érlelt. Ezt mondta az Úr: –
Közösségek kutatnak új ájtatossági formák után, s
közben elhanyagolják a Szentlélek hagyományos tiszteletét. Ezért annyi a tévedés és a békétlenség, s ezért
olyan kevés a világosság. Nem hívják segítségül a
Szentlelket, ezért nem ismerik föl a Világosságot, ezért
van sötétség a világban. Tüzet hoztam a földre, s mi
mást akarnék, mint hogy ez mielőbb fellobbanjon! Az Úr
Jézus havi Szentlélek-misét és a Szentlélek kilenced
végzését kérte a Szentlélek-imádás terjesztésére Mirjam
nővéren keresztül, mely kívánságot a rendje a jeruzsálemi pátriárkán keresztül el is jutatta a Szentatyához.
Mirjam nővér 1878. augusztus 26-án, életének 33.
évében, hajnali ötkor égi hazájába költözött.

XIII. Leó pápa két enciklikát adott ki a Szentlélek-imádásról: 1895. május 5-én: „Provida matris”. 1897. május 9-én:
„Divinum illud munus”, ez utóbbiból részlet a következő: „Elhatározzuk és elrendeljük, hogy az egész katolikus
világban a jelen és a következő években Pünkösd előtt az összes plébániatemplomokban kilencnapi ájtatosság
legyen.”
1983-ban II. János Pál pápa boldoggá avatta Mirjam nővért, majd 1986-ban kiadta a „Dominum et Vivificantem”
című enciklikáját. Boldog Mirjam nővér ünnepe augusztus 25-én van. „A kereszt és a béke az én részem.” – sokszor
hangoztatta ezt életében Mirjam.
Könyörögj érettünk Szentföld Szent Virága, hogy a Vigasztaló Szentlélek által béke legyen minden emberi szívben,
a sokat szenvedett Szentföldön, az egész világon! Ámen.
Kérjük mi is: „Szentlélek, világosíts meg minket!” – imánk azonos az Atya és a Jézus közti szeretetkapcsolatunkkal,
amely maga a Szentlélek. Velünk az Isten!
Tóth Marianna
Forrás:
II.János Pál pápa : Dominum et Vivifacamtem : enciklika a Szentlélekről az Egyház és a világ életében, Budapest, Szent
István Társulat, 1987
Katona István: Isten megtartja ígéretét, Marana Tha 2012. november-december
Damian Stayne, a Cor et Lumen Christi közösségből 2012 Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Találkozója
http://metropolita.hu
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A kármel fogalom és egyben földrajzi hely is a Bibliában. Fejed, mint a Kármel – fordul az Énekek
énekének vőlegénye a menyasszonyhoz, annak szépségét ekképpen magasztalva. A Szentírásban a
tengerbe nyúló, mediterrán növényzet borította Kármel-hegység a szépség és a termékenység jelképe.
Erre utal például Izajás próféta könyvének egyik verse, mely a félelmektől való szabadulásra, megújuló
bizalomra biztatja a babiloni fogságban elreménytelenedett választott nép fiait: Örüljön a puszta és a
kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon! (…) Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Száron
pompája… (Iz 35, 1-2b).
A Kármel szent hegység ősidőktől fogva. Az évezredek folyamán az istenek kultuszának helye volt,
ám a zsidók és a keresztények számára azt az emlékezetes helyet jelenti, ahol Illés próféta az egyetlen
igaz Isten kultuszát helyreállította (vö. 1 Kir 18). A Kármel Szent Illés prófétai cselekedetének
természetes színteréül szolgált, ahol kinyilvánult a választott nép előtt, hogy a próféta istene az egyetlen
és igaz Isten, szemben a bálványok üres semmiségével.
De a Kármel a Boldogságos Szűz Máriára utaló képet is jelent. A Kármel szépségéről,
termékenységéről szóló szentírási részek – az egyházatyák és egyházi írók értelmezése szerint – Isten
Anyja szépségének magasztalására is szolgálnak a neki adott kegyelem egyedülálló mértéke miatt,
amely őt valamennyi teremtmény fölé emeli Isten megelőző szeretetéből.
Amikor a XII. század végén, a keresztes háborúk idején, latin szertartású remeték telepedtek le a
Kármel-hegység egyik völgyének odúiban, a hely magányán és szépségén túl ebben a két bibliai
személyben találtak életük számára olyan – a hely szelleméből fakadó – közös ideált, amely az Isten
utáni vágyukat táplálta és fenntartotta. Ezek a remeték voltak a mai kármeliták elődei. Első kolostoruk a
nagy prófétára emlékeztető ún. „Illés kútja” nevű forrás mellett épült. Kápolnájukat, ahol minden nap
közös szentmisére gyűltek össze, a Szent Szűz tiszteletére emelték. Ez a Kármel-hegyén (helyesebben
mondva: a Kármel-hegység egyik völgyében) kialakult közösség – melynek Szent Albert akkori
jeruzsálemi pátriárka adott szabályzatot a XIII. század elején – volt az első Kármel. Ettől kezdve a
Kármel szó jelentése még tovább gazdagodott: már nem csak egy bibliai hegyet illetve hegységet
jelentett, ami jelképül is szolgált, hanem a kialakuló kármelita szerzetesi közösségeket is jelezte.
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A KÁRMEL
Az ember visszatér Istenhez

Koczka Tamásné összeállítása

Verseskötet került a kezembe, úgy indultam el a hosszadalmas és tekervényes, nehéz és erőt apasztó olvasmányok
útján, amelyet a karmelita lelkiség, tanítás önerőből, esti olvasmány keretében történő megismerése jelenthet egy
magamfajta, sokat dolgozó, elfoglalt, pörgő életmódba beletört és beletörődött, modern ember számára, mint magam is
vagyok. Keresztes Szent János, a misztikus doktor, egyháztanító A lélek kiáltása Istenhez című verseskötetéről van szó,
amelynek elolvasása, címéhez híven, valóban kiáltást vált ki belőlünk is, annyira elragadó, temperamentumos, mélységes
és mérhetetlen hitet felmutatók a szavak, amikkel művészi módon megfogalmazta érzelmeit és tudását, Isten iránti
szerelmét a középkor e sokat szenvedett tanítója. Megismervén életét, párba kapcsolódott vele Avilai Szent Teréz, a Nagy,
aki kortársa Jánosnak, és hasonló nagyságú mestere az elmélyülésnek, isteni útnak, igazságnak és életnek, amelyről
Krisztus tanít. Terézia is egyházdoktori címmel ékeskedhet, elismerésül művének és szellemi hagyatékának, ami mind a
mai napig lobogó lángként világítja meg az utat azok előtt, akik elszánják magukat arra a szűk és nehéz útra, amely
Krisztus tanítása szerint elvezet az örök életre.
A János könyvében talált ábra (Az a hegy) tanulmányozása önmagában is fellebbenti a fátylat, milyen nehézségek is
állnak útjában a teremtménynek. Sok hasznos felismerésre vezethet. Eligazít a tanítás lényegéről, a földi lét csapdáiról és
buktatóiról, a tévutakról és veszélyes elágazásokról, a bűn sötétségéről, a hegy csúcsára vezető szűk és keserves útról,
melynek végén az öröklét vár az emberre, akit Isten a saját képére teremtett, fényre és örök boldogságra. A bűnbeesés
következménye mindaz a szikla és tövis, sötétség és kirekesztettség, amiben az ember földi útján bolyongva,
elhagyatottság és magány érzete között jár, keresve Istent. A szűk ösvényt kevesen találják meg, nem minden lélek olyan
erős, hogy a lemondások útját választva áthaladjon a sokféle gyötrő éjjelen, amelynek végén feljuthat a csúcsra, az
Istennel való közösség állandó és gyönyörteljes állapotába, amely maga a szeretet, annak megélése, visszatükrözése,
megosztása és visszaadása, amikor megszűnik a félelem, s csak az állandó és örök szeretet a teremtmény osztályrésze,
Istenben.
János tanításának magva: A hit az egyetlen út számunkra, hogy Istennel bensőséges kapcsolatba léphessünk. Az
Istennel való közösséget a Szentírásból ismert sziklás és szakadékos Kármel hegyével szimbolizálja, amely nevének
jelentése egyébként héberül gyümölcsöst, termékeny földet jelent (Jer 46,18; 1Kir 18,42-46). A héber kármel kifejezéssel
találkozhatunk például Jeremiás könyvében, amikor az Úr így szól népéhez a próféta által: Én vezettelek el benneteket a
termékeny földre, hogy gyümölcsét és bőséges javait élvezzétek (Jer 2,7).
Még a legszörnyűbb „éjszaka” (éjszakának nevezi János a lemondások útját) se riasszon bennünket vissza, hogy
elérjük az Istennel való minél tökéletesebb kapcsolatot, vagyis elérjük e hegy csúcsát. A hitben a szeretet megéléséről van
szó, hiszen, amint Szent János apostol írja első levelében: „Isten szeretet. Aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és
Isten is őbenne.” [1Jn 4,16]
Keresztes Szent János négy fő művének (A Kármel-hegy útja; A lélek sötét éjjele; A szellemi párosének; Az élő
szeretetláng) magyar nyelvű kiadása 1000 oldalt tesz ki. Szent János tanítása nehéz olvasmány; most a jegyzet jegyzetéből
szemezgetek. A jegyzeteléshez P. Szeghy Ernőnek a Bp. Stephaneum Nyomda által 1926-os kiadott fordítását használtam.
A most következő jegyzetek részben erőteljesen tömörített, részben néha szó szerint átvett rövid részleteket tartalmaznak a
hatalmas műből.

Indulás a Kármel-hegyére
A léleknek sötét éjjelen kell átmennie, írja János, ha el
akar jutni az isteni világossághoz. A bűnbeesett ember
földi élete a sötétség, és a teremtmény célja az Istennel
való egyesülés, vagyis hogy eljusson a tökéletesség boldog
állapotába. E fenséges és nehéz feladat megoldásában a
léleknek egyedül Istenre kell hagyatkoznia. Önként és
teljesen át kell adnunk magunkat Istennek. Mi ennek az
útja, erről szól a misztikus tanítás.
Mit ért a Keresztről nevezett sarutlan kármelita János
egyesülés alatt? A kegyelmi állapot még nem azonos az
egyesüléssel. Az előbbi csupán kölcsönös szeretetet
feltételez, az utóbbi ellenben teljes odaadást. A kettő között
akkora a különbség, mint a jegyesség és a házasság között.
Az elsőben megvan a kölcsönös igen, a másikban megvalósul az együtt-lakás, a belső egyesülés. Az egyesülés a
célja az eljegyzésnek. A kegyelmi állapotban lévő lélek
akarata készségesen és szabadon egyetért Isten akaratával.
Ekkor a lélek olyan tisztasági fokra ér fel, amikor az

akaratból teljesen ki van küszöbölve minden más egyébre
irányuló öröm és hajlam. Ez a lelki eljegyzés a lélek és
Isten Igéje között. Azonban mindez csak előkészület a
házassági egyesüléshez. Ehhez az előkészülethez idő kell,
és Isten az előkészítést a lélek egyéniségének megfelelő
módon végzi.
Az egyesülés természetfölötti hasonulást jelent. Minél
több van egy lélekben a teremtményből, annál kevésbé
alkalmas az egyesülésre. A léleknek tehát semmi másra
nincs szüksége, mint megszabadulni a természetes ellentmondásoktól és különbözőségektől. Mihelyt ezt megteszi,
Isten természetfeletti módon fog vele összeköttetésbe lépni,
ti. a kegyelem útján. A fő dolog, hogy a lelki ember,
akármit lát, hall, szagol, ízlel és érint, ne raktározza ezeket
el emlékezetében, hanem emlékezőtehetsége maradjon
szabad és tehermentes; ne kösse le magát semmilyen földi
gondolatnak. Maradjon tiszta a lélek minden ragaszkodástól és földi dologgal való törődéstől. A lélek akkor
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egyesülhet szeretetben és akaratban Istennel, ha nincs
benne a legcsekélyebb rendetlen vágy sem. A rendetlen
vágy, még ha nem is halálos bűn, oly sötétté, mocskossá és
rúttá teszi a lelket, hogy képtelen egyesülni Istennel. A
teremtményekhez való vonzódás akadályozza, és lehetetlenné teszi az Istenhez való hasonulást.
A lélek akkor tér tehát helyes útra, ha letér a saját
útjáról. Ha bátran átlépi saját szűk korlátait, akkor tud
belépni a korlátlan természetfölöttibe. Mennyi isteni
fénytől foszt meg bennünket, ha vágyainkat és érzelmeinket nem vagyunk képesek elfojtani!
A lélek legyen tiszta és egyszerű. A jó szellemű ember
inkább keresi Istenben azt, ami ízetlen, mint az édes
kinyilatkoztatásokat. Inkább akar szenvedni, mint örülni,
mert jól tudja, hogy ebben csúcsosodik ki Krisztus követése és önmagának megtagadása. A léleknek, mielőtt eljut
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az Istennel való egyesüléshez, át kell mennie az érzéki
vágyak elnyomásán, és tartózkodnia kell az összes dolgokban való élvezetektől. Mert minden vonzalom a dolgok
irányában Isten előtt puszta sötétség. A lélek bármit is
szeret Istenen kívül, képtelenné válik az Istennel való
egyesülésre. A hegy csúcsának útja tehát az érzéki vágyak
megszüntetését célzó törekvés, és minél sürgősebben végzi
ezt el a lélek, annál hamarabb fog feljutni. Az érzéki
vágyak megszűnése nélkül szó sem lehet róla, hogy a lélek
feljuthasson. Teljesítse a hármas parancsot: vesse el az
összes idegen isteneket, amik nem mások, mint a dolgokhoz való ragaszkodások és vonzalmak,; mossa ki magából
az érzéki vágyak maradványait, vagyis tagadja meg ezeket,
és tartson miattuk bűnbánatot; új ruhában menjen fel a
hegy csúcsára, amire Istennek magának lesz gondja. Az új
ruha: Istennek egészen újnemű megértése, és Istenben való
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új, Isten iránti szeretet, amely pusztán egy vágyat tűr meg,
hogy az ember tökéletesen tartsa meg Isten törvényét, és
vegye vállára Krisztus keresztjét.
Az isteni egyesüléshez csak úgy juthatunk el, ha előbb
kihal lelkünkből mindaz, ami benne él. Az ember igyekezzék a legnagyobb gonddal Krisztust mindenben utánozni,
és az életét az övé szerint berendezni. Elmélkedjék állandóan az Ő életéről. Akármilyen élvezet kínálkoznék az érzékei számára, vesse le magáról, és mondjon le róla
Krisztus iránti szeretetből. Két dolog közül mindig válassza
a nehezebbet, a kellemetlenebbet, a fáradságosat, a megvetettet. Legyen vágya a tökéletes lemondás, szűkölködés,
szegénység Krisztusért, s nélkülözése mindannak, amit a
világ nyújthat.
A hit a léleknek biztos, de sötét készsége. A hit erőssége következtében meghaladja és elnyomja az értelmet.
Az ember értelmével megtanul tudományokat, de ellenben
a hit tudománya az értelem világossága nélkül, s annak
megtagadása révén lesz a miénk. A hit csak úgy fogja a
lelket jól vezetni az Istennel való egyesülés felé, ha vakká
lesz a teremtmények és ideiglenes dolgok iránt, és ugyanúgy vakká szellemi részében is, amely Istenre irányul.
Ezért, aki egyesülésre törekszik, ne támaszkodjon tudására,
érzelmeire vagy képzeletére, hanem higgyen Isten létében,
amely nem tartozik sem a tudás, sem az érzés, sem a
képzelet körébe. Az igazi titka a krisztusi útnak az Istennel
való egyesülés felé, hogy minél jobban megsemmisüljünk
mind érzéki, mind szellemi téren: kereszthalált halunk
mind érzéki, mind szellemi tekintetben, mind külsőleg,
mind belsőleg.
Mindaz, amit képzelet tud alkotni vagy az értelem
felfogni, nem alkalmas arra, hogy közvetlen eszközéül
szolgáljon az Istennel való egyesülésre, mert az értelem
nem tudja a természetfölöttit felfogni, és így nem képes
Istenről tiszta fogalmat alkotni. Ha valaki Őhozzá akar
eljutni, a nem-értés útján kell haladnia, és nem az értésén.
A hit az egyetlen közvetlen és alkalmas eszköz arra, hogy a
lélek egyesüljön Istennel. Ahhoz, hogy Isten és a lélek
egyesülhessen, szükséges, hogy valami hasonlóság létesül-
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jön közöttük. Ezért a léleknek tisztának és egyszerűnek kell
lennie.
Ide tartozik: főleg a képzeletnek és fantáziának érzéke
az a tér, amelyben az ördög szokta játszani az ő játékait.
Ezektől tartózkodjunk. Maradjunk sötétben és csukjuk be
szemünket az összes többi dologgal szemben. A hit köde,
amely szintén sötét, legyen az egyetlen lámpásunk.
A rendetlen szenvedélyek és vágyak megfékezése által
a lélek nyugalmat, békét és vigasztalást kap. Ezen feledés
és minden dologtól való elvonatkoztatás teszi a lelket
alkalmassá arra, hogy a Szentlélek közvetlenül mozgassa
és tanítsa. Hiábavaló minden nyugtalankodás. Ha valaki
mindent egykedvűen, nyugodtan és békésen tűr el, a lelkét
gazdagítja nagy javakkal, és a csapások közepette okosabban tud gondolkodni, és jobban ellátja velük szemben a
tennivalót. Nem szabad az embernek az Istenre vonatkozó
dolgokban kizárólag saját felfogására támaszkodnia, és
nem szabad azokat illetően meggyőződést vagy akár csak
nézetet kialakítania anélkül, hogy az Egyházhoz és annak
szolgájához ne fordulna tanácsért és vezetésért. Az értelem
inkább tudja Istenről, mi nem, mint azt, ami.
A tanítás összegzése: Mindebből megértheti a lelki
ember, hogy mi is az igazi titka a kapunak és a krisztusi
útnak az Istennel való egyesülés felé. Beláthatja, hogy
minél jobban megsemmisül Isten kedvéért mind érzéki,
mind szellemi téren, annál nagyobbat tesz. Ha sikerül a
semmisségben feloszlania, és elérnie az alázatosság tetőfokát, akkor meglesz az egyesülés a lelke és Isten között,
aminél magasabb tökéletességi állapotot ezen az élet
folyamán nem érhetünk el. Ez az állapot abban nyilvánul
meg, hogy kereszthalált halunk érzéki és szellemi
tekintetben, külsőleg és belsőleg. Haszna ugyanis csak
abból van az embernek, ha követi Krisztust, aki az út, az
igazság és az élet. Ez a halál: természetünk teljes megsemmisülése mind anyagi, mind szellemi téren, akaratunk,
vágyaink, érzelmeink kimúlása. Ezt mondja Krisztus,
amikor kijelenti, aki meg akarja menteni az életét, az
elveszíti azt.

A sötét éjszaka
A léleknek ezt az állapotát, midőn az Istennel való
egyesülés felé siet, éjjelnek nevezhetjük, három ok miatt.
Először a kiindulópont alapján, amennyiben a lélek nem
mozdulhat el ez irányban mindaddig, amíg meg nem szűnt
benne minden vágy a világi dolgok irányában, és amíg
ezekről véglegesen le nem mondott. A vágyaknak ez a
hiánya és a lemondás olyan állapotot teremt, mintha az
ember vágyaira és érzékeire sötét éjszaka borult volna.
Másodszor mondhatjuk ezt az állapotot éjjelnek az út miatt,
amelyen a léleknek haladnia kell, hogy eljusson az
egyesülésre. Ez az út ugyanis nem egyéb, mint a hit, amely
az értelemre nézve sötét, mint az éjjel. Harmadszor pedig
Annak szempontjából, aki felé a lélek tart; ez a végcél
ugyanis Isten, aki felfoghatatlanul, végtelenül meghaladja
az emberi értelmet, és mint ilyen, ezen földi élet tartama
alatt a lélek szempontjából szintén sötét éjjelnek nevezhető.
Aminthogy az éjjeli sötétség nem egyéb, mint hiánya a
fénynek, aminek következtében az összes tárgyak mintegy
megszűnnek létezni a szemre nézve, s ez utóbbi sötétben és
egyedül marad, éppúgy éjjelnek lehet nevezni a lélekre

nézve az érzéki vágyak megtagadását. Midőn ugyanis az
összes dolgokra vonatkozóan megfosztja önmagát minden
legcsekélyebb érzéki élvezettől, mintegy sötétben marad,
minden nélkül, teljesen egyedül. Miként lehet belépni az
érzékek ezen éjjelébe? A cselekvés útján, amikor a lélek a
maga erejéből megtesz mindent, hogy bejusson, és a
szenvedés útján, amikor a lélek nem tesz semmit a maga
erejéből, teljesen átengedi magát az isteni működésnek, és
kizárólag Isten végzi el benne az elvégzendőket.
A szenvedések, amelyeken át kell menjünk, háromfélék. Szenvedések, bántások, fenyegetések és kísértések a
világ részéről; kísértések, szárazságok és szorongatások az
érzéki részből kifolyólag; gyötrelmek, sötétségek, szorongattatások, elhagyatottság és kísértések a szellem részéről.
Ha Isten behelyez valakit ebbe az éjszakába, annak
rendesen alázatosságot és szorgalmat is szokott adni, bár
megvonja tőle a jó ízt. E száraz szemlélődésben, az ember,
amikor a legkevésbé számít rá, akkor kap Istentől szellemi
édességet, igen tiszta szeretetet és szellemi ismereteket,
amelyek gyöngédek és finomak. E szárazságok hatása alatt
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a lélek tisztán az Isten iránti szeretet útján jár. A szent
félelem megőrzi és növeli az erényeket. Eloltja az érzéki
vágyakat és természetes gerjedelmeket, megnövekszik
benne az Isten iránti gyöngéd figyelem. Az érzéki tisztulás
e boldog éjszakáját, amely megfékezte a szenvedélyeket, és
a lélek rálép a szellem pályájára, nevezi János a megvilágosodás útjának. Ha a lélek nem megy át ezeken a
kísértéseken és tapasztalatokon, az érzéki rész nem képes
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eljutni a Bölcsességre. Ezek a szárazságok, mint azt a
tapasztalat mutatja, rendesen nagyon sokáig szoktak tartani.
Az Üdvözítő mondja: „Mily szoros a kapu és keskeny
az út, mely az életre visz; és kevesen vannak, akik azt
megtalálják”. A szoros kapu ugyanis az az éjszaka, amely
előtt, hogy abba a lélek bemehessen, leveti érzéki részét,
kivetkőzik belőle, s a hit vezetésére bízza magát, amely
kizár minden érzékelést. Ez az út szűk, sötét és ijesztő,
kevesen járnak rajta.

Szemlélődés
Az érzéki rész üressége és szárazsága a lelket arra
indítja, hogy szívesen legyen egyedül és nyugodtan anélkül,
hogy valami gondolattal különösképpen foglalkozzék.
Midőn az ember elhagyja az elmélkedést, Isten maga
működik a lelkében. Ez a munka szellemi lévén, gyöngéd,
csöndes, finom és nyugodt hatású. Isten most már más
ösvényen vezeti őket, a szemlélődés ösvényén. Ebben nem
szerepel sem képzelőtehetség, sem gondolkodás. Akik
ilyen állapotba jutnak, csak vigasztalódjanak meg szépen,
legyenek türelmesek és állhatatosak. Legyen elvük, hogy
mit se törődjenek az elmélkedéssel, gondolkodással, csak
engedjék, hadd maradjon a lelkük abban a pihenési és
nyugalmi állapotban, ha még annyira is úgy látszik előttük,
hogy nem tesznek semmit, hogy vesztegetik az időt. Mert
ha a maga erejéből, belső tehetségeivel akarna valamit
tenni, ezzel csak zavart idézne elő, s elvesztegetné azokat a
kincseket, amelyeket Isten ama béke és tétlenség csendjében helyez el benne és áraszt reá. A léleknek tehát nem
szabad ragaszkodnia semmihez, legyen egészen szabad és
mindentől elfordult, álljon készen arra, amit az Úr akar

tenni vele. Istennek a legmagasztosabb bölcsességét és
beszédét, vagyis a szemlélődést nem fogadhatja be más,
mint az olyan szellem, amely teljesen elcsöndesült és
elfordult az elmélkedés élvezeteitől és ismereteitől. Amit
Isten ilyenkor tesz a lélekben, azt csendben végzi, s így
annak felfogására az érzékek nem képesek. A szellemi rész
tisztulásának jele, ha a teremtmény nagy könnyűséggel
találja meg szellemében azonnal a nyugodt és szerető
szemlélődést és jó ízt anélkül, hogy elmélkedéssel kellene
fárasztania magát; megtanult a sötét és tiszta hit útján járni,
amely egyedül elégséges megfelelő eszköz arra, hogy a
lelket Istennel egyesítse. Isten, ezzel a sötét éjszakával
valami sajátos hatást gyakorol a lélekre, úgyhogy azt
ugyancsak megtisztítja szokásos tudatlanságaitól és
gyarlóságaitól. Ezt a szemlélődő emberek beöntött szemlélődésnek vagy misztikus teológiának nevezik. Ebben az
Isten a lelket titokzatos módon tanítja a tökéletes szeretetre,
a lélek pedig nem tesz egyebet, mint hogy szeretettel figyel
Istenre, hallgatja őt és magába fogadja világosságát anélkül,
hogy értené, miféle dolog ez a beöntött szemlélődés.

Szeretetláng
Mivel pedig ez a láng végtelenül szeretetteljes és
gyöngéd, ezért szeretetteljesen és gyöngéden hat az
akaratra. A láng gazdagságát, jóságát és gyönyörűségét a
lélek nem képes mindaddig felfogni, amíg ez a láng be nem
fejezi tisztító munkáját (ami fájdalmas – János a máglyahalálhoz hasonlítja, igen képesen), és átalakítván azt meggazdagítja, megdicsőíti és gyönyörködteti. Ez a megtisztulás csak kevés léleknél erős, csupán azoknál ilyen,
akiket az Úr a egyesülésnek a legmagasabb fokára akar
emelni. A lélek fájdalma óriási olykor, ha ez az isteni fény
amúgy igazában rásugárzik.
Amikor az embert a tisztuló szemlélődés szorongatja, a
lélek elevenen érzi a halál árnyékát s a pokol nyögéseit és
fájdalmait; vagyis azt érzi, hogy Isten nincs vele; hogy
bünteti; hogy eltaszította magától; hogy méltatlankodik és
haragszik reá. Szinte szeme előtt érzi a számára kinyílt
poklot és kárhozatot, mintegy elevenen alámerül a tisztítótűzben.
Ez az áldott éjszaka azonban fölemel, és szabaddá tesz,
végül. Eltávolít minden barátságos és békés emléket s azt a
benső érzést és hangulatot kelti benne, hogy száműzetésbe
van; hogy minden idegen vele szemben, hogy minden

ellene fordult s nem úgy van, ahogy azelőtt volt. Különbözik minden emberitől, és úgy tűnik fel, mintha egészen
kilépne önmagából. S kezdetét veszi Isten élvezése, már
amennyire ez ebben az életben lehetséges.
Mihelyt bevégződik a lélek e két házának (érzelmi és
szellemi) elcsendesülése és megerősödése, összes házanépével, vagyis tehetségeivel és vágyaival együtt, mihelyt
ráborul ezekre az álom és a csend az összes felső és alsó
dolgokra nézve, ill. vonatkozólag: az isteni bölcsesség
azonnal egyesül a lélekkel egy új, közvetlen, szerető
birtokba vétel útján. Ezt az egyesülést nem lehet elérni
nagyfokú tisztaság nélkül, ezt a tisztaságot pedig nem lehet
megszerezni anélkül, hogy az ember teljesen lemondana az
összes teremtett dologról, s erősen gyakorolná az
önmegtagadást és önsanyargatást.
Összefoglalva: a szemlélődés a szeretet tudománya, az
pedig nem egyéb, mint belénk öntött szerető ismerete
Istennek, amely egyidejűleg megvilágosítja és szeretetre
lobbantja a lelket, mígcsak fokról fokra föl nem vezeti
teremtő Istenéhez. Mert egyedül a szeretet az, ami a lelket
Istenhez köti és Vele egyesíti.

Közel a célhoz
Minél jobban közeledik a lélek a csúcshoz, annál
magasabb rendű és felségesebb élményekben részesíti őt
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Isten. A lelket érő értelmi benyomások, amelyek kizárólag
szellemi úton jutnak a lélekbe, négyfélék: szellemi láto-
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mások, kinyilatkoztatások, szózatok és érzelmek. A
természetfölötti értelmi látomásokat két csoportba
oszthatjuk: az elsőbe tartoznak az anyagi dolgok látomásai
(pl. Jelenések könyvében Jeruzsálem szépségének leírása).
A másodikba pedig a nem anyagiaké, (pl. az isteni lényegre,
az angyalokra és a lelkekre vonatkozó látomások). Ezek az
utóbbiak nem valók földi ember számára. A Szent Doktor
felhívja a figyelmet arra, hogy az ördög is képes a lélekben
ilyen látomásokat létrehozni. Mindamellett nagy különbség
van az isteni látomások és az ördögiek hatása között, az
előbbiek egyszerű alázatosságot és az Isten iránti szeretetet
sugallanak, míg az ördögiek kedvetlenséget az isteni
dolgok iránt, önteltséget szítanak s kedvet arra, hogy az
ember ezeket a látomásokat elfogadja, és nagyra becsülje.
Az Istenre vonatkozó isteni megismerések sohasem vonatkoznak részleges igazságokra. Az isteni látomások adta
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kegyelem után valóságos kínszenvedés a lélek számára, ha
nincs alkalma sokat szenvedni. Megjegyzendő, hogy az
illető lélek, bármennyire is meg legyen győződve azon
dolgok bizonyosságáról és igazságáról, amelyekről ezen az
úton értesült, azért el kell fogadnia és követnie kel mindazt,
amit lelkivezetője parancsol, még abban az esetben is, ha
az teljesen ellenkeznék az előbbivel, mert csak így marad
meg a lélek a hit alapján és halad az egyesülés felé,
amelynek útján hinnie kell, nem pedig tudnia. Ha a lélek
nem alázatos és óvatos, ezernyi hazugságot fog vele
elhitetni az ördög. Az illető számoljon be ezekről lelkivezetőjének, és tartsa magát utasításaihoz. Hogy tehát ne
legyünk tévedéseknek kitéve, legyünk nagyon óvatosak.
Elégedjünk meg azokkal a titkokkal és igazságokkal, amelyeket az Egyház terjeszt elénk, s valljuk őket gyermeki
lélekkel.

Égő tűz a szeretet
Amikor a lélek annyira közel van Istenhez, hogy
egészen a szeretet lángjává alakul, ebben a lángban az Atya,
Fiú és Szentlélek adják magukat őneki, s a Szentléleknek
ebben a lángjában az örök életből élvez valamelyest. Ebben
az állapotban ugyanis az Úristen megengedi a léleknek,
hogy lássa saját szépségét, s már rábízza azokat az ajándékokat és erényeket, amelyekkel elhalmozta, mert hiszen
most már mindez csak fokozza szeretetét és dicsőítést

fakaszt belőle, az elkapatottság és a hiúság minden nyoma
nélkül. A tökéletes életnek ebben az állapotában a lélek
bensőleg és külsőleg úgy van, mintha állandóan ünnepelne
és szellemi ajkairól minduntalan ujjongás fakad a nagy
Isten felé. A szeretet tüze, amely végtelen erejű, mérhetetlen hatalommal képes a lelket megemészteni, és önmagává alakítani, ha egyszer azt megérintette.

Lelki eljegyzés
Hosszú ideig tartó szellemi gyakorlat után helyezi bele
az Isten a lelket a szellemi röpülésbe, a lelki eljegyzésbe az
Igével, Isten Fiával. A lélek ebben az állapotban bőséget és
kimondhatatlan gazdagságot élvez, és megtalálja benne
mindazt az örömet és megnyugvást, amelyet óhajt. Istenre
vonatkozóan rendkívüli ismerethez jut és titokba lát bele;
és ez egyike azon eledeleknek, amelyek legjobban ízlenek
neki. Telítve van kincsekkel, érzi Isten hatalmát és erejét,

de ebben csodálatos gyöngéséget és szellemi édességet
élvez; jóllakik kimondhatatlan értékű szeretettel, amely
megerősíti őt a szeretetben. Az eljegyzett lélek Jegyese
látogatásai alkalmával nagy boldogságot élvez, de azért
kijut neki az elhagyatottságból, és sokat szenved alsóbb
részének kellemetlenkedéseitől és zavargásaitól, nemkülönben az ördögtől, mert még testben lakik.

Lelki házasság
Ez a belső borpince, amelyről a szent író beszél, a
szeretetnek az az utolsó és legmagasabb foka, amelynél
tovább a lélek ezen élet folyamán nem juthat el. A
legbenső borpincéig kevesen jutnak el az élet folyamán,
mert ebben már megvalósul az Istennel való tökéletes
egyesülés, a lelki házasság. Amit Isten ad ebben a szoros
egyesülésben, az kimondhatatlan. A Szentléleknek ebben a
lángjában a lélek az örök boldogságból élvez valamelyest.
A láng felégeti a halandó élet függönyét. A szeretetnek ez a
lángja nem más, mint az ő Jegyesének szelleme, vagyis a
Szentlélek, akit a lélek önmagában érez. Az egészet Isten
végzi, anélkül, hogy a lélek bármit is tenne a maga erejéből.
A léleknek ilyenkor nincs más dolga, mint elfogadni, amit
Istentől kap. Ez az állapot akkor következik be, amikor a
lélek összes erejével érti, élvezi és szereti Istent.
A léleknek ez a hajlandósága, ereje és képessége,
amely őt Isten felé tudja vinni, nem más, mint a szeretet. A
világosság Atyja úgy tesz, mint a nap: bőségesen és
személyválogatás nélkül árasztja sugarait mindenkire,
akinél csak befogadásra talál, örömest mutatja meg magát
nekik úton-útfélen, s kétségtelen, hogy élvezetet talál az
emberek
fiaival
való
érintkezésben
az egész

földkerekségen. Az ember maga értse meg, maga érezze,
maga élvezze, ha megvan, s azután hallgasson róla. A test
ilyenkor annyira átérzi a lélek dicsőségét, hogy a maga
módja szerint ő is magasztalja Istent. Ilyenkor igazán
megérti Jegyesének az evangéliumban adott ígéretét, hogy
százat fog adni egyért. Az öröm ugyanis, amelyet most
állandóan élvez, olyan mérhetetlen, mint a tenger. Isten
állandó ölelésben tartja a lelket, és az tökéletesen nyugszik
Isten karjaiban. Keveset lehet erről emberi szavakba
foglalni. A tökéletességnek ezen a fokán a lélek
mindinkább átalakul szeretetté. A két rész teljesen
birtokába adja magát egymásnak, a szeretetben való
egyesülés befejeződik. A lélek istenivé lesz és
részesedésileg Istenné, már amennyire az ebben az életben
megvalósítható. Ebben az állapotban már sem az ördög,
sem a test, sem a világ, sem pedig a vágyak nem okoznak
többé kellemetlenséget. Teljesen kimondhatatlan, mit érez
a lélek Isten fenségében. Az ég Királya egyenrangú, édes
testvérként bánik a lélekkel, amely nem fél. Nem ismer
mást, nem törekszik másra, mint az Isten jelenlétében való
állandó szeretetgyakorlatot, az istenszeretetben való
létezésnek állapotát.
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Keresztes Szent János

A KÁRMEL HEGYÉRE VEZETŐ ÚT

Fénytelen éjszakában,
szerelem vágyától lángokban égve,
én boldog, messze jártam!

Keresztes Szent János és Avilai Szent Teréz tanító műveit
fordította páter Szeghy Ernő sarutlan kármelita atya. A
verseskötetek hiteles és ihletett fordítói Dobos Éva és Takács
Zsuzsa.
Olvasásra ajánlom szeretettel:
Karol Wojtiła: A hit Keresztes Szent János szerint
Keresztes Szent János: A Kármel-hegy útja; A lélek sötét
éjjele; A szellemi párosének; Az élő szeretetláng
Avilai Szent Teréz: Önéletrajz; A tökéletesség útja; A
belső várkastély
Keresztes Szent János: A lélek éneke
Avilai Szent Teréz: A lélek kiáltásai Istenhez
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Nem vette senki észre,
csöndes volt házam, elpihent a népe;
biztosan a homályban,
a titkos lépcsőn át utamra térve,
én boldog, messze jártam!
Arcom elfödve, félve,
csöndes volt házam, elpihent a népe;
sötét és boldog éjjel,
titokban jártam, senki meg se látott,
nem láttam senkit én sem,
más fény nem is világolt,
egyetlen a szívemben égő láng volt.
Mutatta fényesebben
a délidőben csúcson járó napnál,
utamat hol keressem,
hol vár, kit ismerek már,
hol rejtekünk, ahol most senki sem jár.
Ó, éj, utamra vittél,
ó, virradatnál is gyöngédebb éjjel,
ó, éj egyesítettél
Vőlegényt kedvesével,
s lányt egyformává téve Vőlegénnyel!
Neki őriztem eddig,
virágzó keblem neki odaadtam,
álomba szenderült itt,
én egyre simogattam,
cédruslomb hűsítette lankadatlan.
Csipkés oromra surrant
a szél, és sebzett gyönge kézzel engem,
játszott hajával ujjam,
csak őreá figyeltem,
aléltan már a sebre nem ügyeltem.
Feledtem azt, ki voltam,
fejem Szerelmesem vállára csuklott,
megszűnt, mi volt, mi voltam,
liliomágyra hullott,
elmúlt a gond, és minden vele múlott.

2012. Karácsony
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JÁNOS ÉS TERÉZIA – Misztika és költészet
A kármel eszméjét életének mélységeiben és magasságaiban, izzó szerelemmel megélő két szentünk életrajza magáért
beszél. Szülőföldjük Spanyolország, amely a XVI. században kultúrájának fénykorában és hatalmának csúcsán állt.
JÁNOS szegény családból származott, édesanyja
özvegyen nevelte fiait, ám arról gondoskodott, hogy a
tehetséget mutató legkisebb tanulhasson. János a jezsuiták
kollégiumába került, és hajlama korán kiütközött, amely a
könyvek felé vonzotta, a mesterségekhez, hiába próbált
többet, soha nem fűllött a foga. Kora ifjúságától vágyott
egyházi szolgálatra. Így belépett a medinai kármelita
kolostorba, ahonnan egyetemre küldték.
Elvégezvén a teológiát, pappá szentelik, s az ifjú János,
már akkor kérlelhetetlen szigorúsággal hátat fordít a
fellazult rendi életet élő kármelitáknak, és eldönti, belép a
karthauzi rendbe. A gondviselésnek köszönhetően életének
ebben a súlyos pillanatában hozza össze a sors Terézia
nővérrel, aki meggyőzi az eszméről, miszerint a rend
eredeti szigorát vissza lehet és kell állítani. Így János igent
mond a maradásra, de 1568-ban maga alapít kolostort a
sarutlan kármel eszme megélésére, ami aztán a Keresztes
szentet formálta belőle. Feljegyezték róla, hogy önmaga,
majd két társa számára olyan cellát alakított ki, amelyben
rendesen felállni vagy kinyújtózni sem lehetett.
Fejpárnájuk egy kő, takarójuk széna volt. Istenben elmerülten járták a vidéket, hogy az evangéliumot hirdessék a
szegényeknek. Nem koldultak, s énekelve a legnagyobb
éhezést is elviselték, és ha valamit kaptak, azonnal továbbajándékozták a rászorulóknak.
János hatalmas energiával fogott hozzá a változás
megvalósításához. Kolostorok sorát alapította, majd egyetemi kollégiumot. Kiváló szervezőkészsége, kitartó és
következetes, fáradhatatlan és hűséges tevékenysége miatt
a rendben kiéleződött a sarutlan irányzat és a laza, János és
testvérei, hívei számára elfogadhatlan, fellazult rendi életmódot folytató un. sarus irányzat között.
A sarutlanok atyjuknak, nevelőjüknek nevezték, s
János, tevékeny életvitele mellett a kolostori élet folyamán
kiváló lelkivezetőnek is bizonyult, olyannyira, hogy Terézia szavai szerint „szenteket tudott nevelni”. Addigra
annyira elfajultak az állapotok, hogy Jánost rendre igen
éles és kegyetlen támadások érték sarus testvérei részéről,
bevádolták, üldözték, még fogságba is ejtették fél évre,
amelynek során sötét szűk cellában tartották, egyedül,
állandó böjtre fogták, a szerzetben nyilvánosan, hetente
még meg is vesszőzték, gyalázták, megalázták. A kegyetlen bánásmód ellenére János ajkát keserű panasz nem
hagyta el, sőt derűsen és belenyugvással fogadta a
szenvedéseket, a megaláztatást, éhezést és testi kínt. A
rabság idejéhez kötődik elmélkedéseinek és tanító
verseinek megírása, amelyek mintegy önarcképét adják a
szentnek; a szeretet szabadságának diadalát festik meg,
melyet nem lehet börtönbe zárni, sem megbilincselni.
Börtönében írta meg A lélek sötét éjjele és Az élő
szeretetláng című elemzéseit, amelyek a szeretet küzdelmeiről szólnak. A versek, amelyeknek a románc nevet adta,
mind misztikus tanítások. E versekbe foglalja a Szentháromság, a misztikus Test, a Megtestesülés szépsége és a
lélek szabadsága minden szépségeit. A versekhez egyenként többszáz oldalas magyarázatot fűzött, szinte szóról

szóra haladva, hiszen a misztikát meg kellett magyarázni.
A kor ismert volt gyanakvásáról, minden rendkívülit tulajdoníthatott ördögi behatásnak, s az inkvizíció, a bűntől,
eretnekségtől való félelemben, nem késlekedett a megtorlással.
János a fogságból végül szökéssel szabadult, és
Andalúziába ment. Az andalúz lélek, napfény, színek és
éghajlat, szenvedély és életöröm csodálatosan hatottak a
misztikus gondolkodó, költő és művész Keresztről nevezett
János életművére, amely a maga teljességében a keresztény
tanítás és művészet kincsesházát gyarapítja. János azonban
a művészi alkotás mellett egy percre sem nem feledkezett
meg fő feladatáról, melyet élete központjává tett: napról
napra tökéletesedjék, s mindenütt, minden pillanatban átadja magát az Isten-tapasztalás élményének.
János tele van optimizmussal és fennkölt érzésekkel,
fáradhatatlanul munkálkodik, ugyanakkor olyan ember, aki
mélységében és magasságában képes átadni magát az
isteninek, létének lényege s egyetlen szenvedélye, hogy
megtagadja a földi lét szenvedélyeit, és megtisztulva eljusson az Istennel olyan hőn vágyott egyesülésre. Az élete
pedig nagyon kemény volt, nehéz, pillanatnyi pihenés
nélkül, ám szerzetesként és rendi elöljáróként mindig
nyugodt megelégedéssel szemlélte terhei gyarapodását. S e
kemény élet prózai valóságából született éneke, amely
minden szavában Isten szeretetét zengi. Keresztes Szent
János egész élete liturgia, amelyben az emberi valóság
költészetté vált.
Belső szabadsága lehetővé tette, hogy állandó
szemlélődésben éljen, ugyanakkor gyakorlati feladatokat is
megoldjon. Mint prior, rektor és provinciális végezte napi
munkáját, s közben gyakran elragadtatásba esett. Egyszer
egy segovai ember arra figyelt föl, hogy különös világosság árad a szent gyóntatószékéből. Mikor megkérdezte,
hogy mi ez, János így válaszolt neki: „Hallgass, te bolond,
ne beszélj róla!” 1572-ben pedig, amikor egy alkalommal
Terézzel a Szentháromságról beszélgettek, olyan erejű
elragadtatásban volt része, hogy a szék, amelyben megkapaszkodott, vele együtt a magasba emelkedett.
Röviddel a halála előtt kérte: olvassák föl neki az
Énekek énekét, hogy a kereszt iránti szerelme új táplálékot
kapjon. Ez a Szeplőtelen Fogantatás oktáváján (december
16-án), éjfélkor történt; ez az éjfél azonban csodálatosan
fényes volt: az egyik testvér látta, hogy a mennyezetről az
ágy fejénél egy fényes gömb ereszkedik alá, majd
végighalad a test fölött és megáll a lábánál. Húsz lángot
látott, amelyek egyetlen fényességgé egyesültek. Miközben
a testvérek a kórusban megkezdték Mária ünnepi
zsolozsmáját, János fölujjongott, hogy az égbe mehet, és
ott énekli tovább a zsolozsmát. Ez volt az utolsó szava itt a
földön.
Keresztes János sarutlan kármelitát az Egyház 1675ben boldoggá avatta, majd 1726-ban szentté és végül az
Egyház doktorává 1926-ban. Ünnepét 1738-ban vették föl
a római naptárba, november 24-re. 1969-ben áthelyezték
december 14-re. Ma is az egyik legolvasottabb lelki író.
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AVILAI SZENT TERÉZ

BOLDOG A SZÍV,
MELY ISTENÉÉRT LÁNGOL

MENJÜNK, FENT A MENNYBOLT
VÁR RÁNK

Boldog a szív, mely Istenéért lángol,
ki minden gondolatát általjárja,
lemond Érte a teremtett világról,
dicsre s örömre Benne rátalálva,
magát is hanyagolja mindahányszor,
csak Istenért tesz mindent, Őt vigyázza,
ekképp hajózik derűs türelemmel,
míg bősz hullámokat tornyoz a tenger.

Menjünk, fent a mennybolt vár ránk,
kármeli apácák!
Vonszolódunk sajgó lábbal,
van, ki gúnyolni csak átall,
vigaszt ugyan hol találnánk,
kármeli apácák?

MA EGY PÁSZTOR,
JÓ ROKON
Ma egy pásztor, jó rokon,
azért jön, Gil, hogy megváltson,
Isten: Mindenható Pásztor.

Engedelmet ha fogadtok,
berzenkedni többé nincs ok,
utatokat céllal járvák,
kármeli apácák.

A Sátánnak börtönéből
Ő hozott ki, magyaráz
pásztori rokona, Bras;
Menga és llorente cáfol.
Isten: Mindenható Pásztor.

Szegénységnek útját járva
jött el Ő is e világra:
Császárunk, ki fentről ránk lát,
kármeli apácák.

– Hogy árulták el, ha Isten,
s hogy szegezhették keresztre?
- Bűntelent a Bűn szegezte,
láttál ilyet, Gil, de hányszor!
Isten: Mindenható Pásztor.
Hisz Őt láttam megszületni,
s a szép Pásztornőt is láttam.
– Mért nem jött világra házban?
Mért volt otthona a jászol?
Isten: Mindenható Pásztor.

Szerelmének nincsen híja,
leányait egyre híja;
kövessük útmutatását,
kármeli apácák!
Perzseli földi szerelme
azt, ki született remegve;
sűrű fátyolán nem lát át,
kármeli apácák.

Hagyd a sok kérdést, Llorente,
Szolgáljuk inkább csak Őt,
És mivel meghalni jött,
te se rettegj a haláltól!
Isten: Mindenható Pásztor.

Szerezzünk akkora kincset,
ne ismerjünk többé nincset,
ínséget, vigasz hiányát,
kármeli apácák!

MI SE ZAVARJON

Elías atyát követve
lépjünk sárba és kövekre,
mutassuk meg: mind kiállják,
kármeli apácák.
Félretéve minden vágyunk,
megkettőzött hittel járjunk,
Eliseónál se hátrább,
kármeli apácák!

Mi se zavarjon,
mi se riasszon,
elmúlik minden,
Isten örök csak,
ha van türelmed,
dúskálsz a kincsben,
ha Istent bírod,
hiányod nincsen:
elég az Isten.

ÉLETET CSAK A KERESZT AD
Életet csak a kereszt ad,
vigaszt lelsz benne,
csak a kereszt útján járva
jutsz föl a mennybe.
(…)
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Ó, SZÉPSÉG,
KIBEN OLY FÉNY ÉG
Ó, szépség, kiben oly fény ég,
hogy minden mást elsilányít,
ki úgy sebzel, hogy nincs sebhely,
s ki fájdalom nélkül metszel
szét szívet, ki téged áhít!
Ó, csomó, mely egybetoldasz
két ily különböző dolgot,
nem tudom, szét miért bomlasz,
mkor erőt éppen ott adsz,
hol legfájóbbak a gondok!
Vele, a végtelen Lénnyel
kötöd össze semmi lényünk,
végest kötsz a végtelennel,
szeretsz, bár szeretned nem kell,
naggyá teszed semmiségünk.

2012. Karácsony
TERÉZIA harcra született, családjának ősei oroszlánként harcoltak a mórok ellen; inkább felgyújtották a
várukat, mintsem átadják az ellenség kezére. Tizenketten
voltak testvérek, köztük három volt a leány. Kettő férjhez
ment, Terézia azonban zsenge fiatalon, önszántából, apja
ellenében belépett az avilai Megtestesülés kolostorba. Szép
volt és okos, temperamentumos és tettre kész, nagy szeretetkészség mutatkozott meg benne. Tudásvágya hatalmas
volt, és társai megemlékeznek szellemességéről, derűs
alkatáról. Maga mondta azonban: „a világban élve nem fog
sikerülni üdvösségem”.
Amibe pedig belekezdett, azt nagyon komolyan tette.
A sok fizikai szolgálattól, amit magára vállalt, egy év után
testileg és idegileg összeomlott. Vérszegény lett, köszvényes bántalmak kínozták, s végül egy négynapos merevgörcs következtében még halálát is gondolták; csak a kolostor gyóntatójának gondoskodása és sejtelme mentette
meg őt attól, hogy elevenen el ne temessék.
Ezután következett tizennyolc hosszú esztendő,
miközben nem történt Teréz életében semmi. A középszerű
kolostori élet meglehetősen kényelmes volt, az ezekben az
években írt önéletrajzi jegyzetei azonban nagy és mély
lelket sejtetnek, aki mélységes csalódást érzett, ugyanakkor
titokzatos hívást hallott a bensőségesebb életre. Elolvasta
Szent Ágoston vallomásait – s ezek felnyitották szemét, új
útra vezérelték. Belátta tévedését és megértette, hogy Isten
őt „nem az emberekkel, hanem az angyalokkal való társalgásban akarja látni”, Terézia pedig készségesnek mutatkozott a hívás követésére.
Teljes erővel belevetette magát a küzdelembe, hogy a
szívét „összhangba hozza” Krisztus szívével. Belső élete
ettől kezdve gyorsan és meredeken emelkedett fölfelé a
misztikus magasságokba. Isten valósága olyan erővel tört
rá, hogy gyakran a legnagyobb kín és gyönyörűség egyszerre kerítette hatalmába. Egyik levelében ezt írta: „Úgy
támolygok, mint egy részeg.” A nővérek többször voltak
tanúi annak, hogy a templomban egy méter magasan lebeg
a padló felett és az arcából különleges fény sugárzik. Neki
magának e jelenségek nagyon kellemetlenek voltak, és
kérte Istentől, őrizze meg a kegyelem külső megnyilvánulásaitól, s más utakon vezesse. Közben azonban mindig
józan kritikával élt a rendkívüli jelenségekkel szemben,
nehogy a képzelet játéka tetsszen misztikus víziónak.
Megszámlálhatatlan azoknak az embereknek a serege, akik
tanúként állnak életszentsége mellett: a legműveltebb
teológusok, számtalan püspök, különböző szentek, királyok,
egyszerű parasztok.
Mint minden igazi misztikus, Teréz is érezte, hogy
szeretetben kell tevékenykednie, és apostoli életre küldik:
„Cselekedeteket kell végrehajtani, mindig csak cselekedeteket”, hiszen „nem arról van szó, hogy sokat kell
gondolkodni, hanem arról, hogy nagyon kell szeretni”.
Teréz mindenekelőtt „igen hűséges akart lenni a rendi
regulához”, mert megtapasztalta, hogy több kolostorban
mennyire eltávolodtak az eredeti kármelita szellemtől.

Krisztus fénye
Miután engedélyt kapott a pápától és az avilai püspöktől,
egy árva fillér nélkül hozzálátott Avilában egy kis kolostor
építéséhez. 1562-ben nyitotta meg, és elszánva magát arra,
hogy a kármelita életet a maga eredeti szigorában fogja élni,
lehúzta a saruját és nevet változtatott: ettől fogva Jézusról
nevezett Teréz volt a neve. A „szegény, bűnbánó apáca”,
ez a beteges, gyenge nő haláláig – az ellenségeskedő világban és rendszerint drámai körülmények között – tizenhét
női és tizenöt férfi kolostort alapított a sarutlan kármeliták
számára.
Életének utolsó huszonkét esztendeje ebben a
tevékenységben telt el, és könyveiben misztikus magasságokban járó lírával hagyta ránk mesteri tanítását.
Terézia szent volt és zseniális szellem. Nagy
diplomáciai érzékkel tárgyalt, épületeket tervezett. Kolostorai építését maga irányította, saját kezével varrta nővérei
számára a szerzetesi habitust, és érdeklődött a legapróbb
dolgok után is.
Egész élete folyamán beteges volt, de ha a kolostorok
úgy kívánták, habozás nélkül útra kelt. Nyári hőségben,
porfelhő közepette döcögő szekéren, és csikorgó téli
hidegben, öszvérháton ment a hegyek között, és számtalanszor kellett a leglehetetlenebb helyeken éjszakáznia. Sok
esztendő fáradságát ezzel a vidám megjegyzéssel összegezte: „Adjon még az Úristen sok lehetőséget, hogy
szenvedjünk érte bolháktól, hazajáró lelkektől és utazások
kényelmetlenségeitől”.
Derűjét semmi nem tudta beárnyékolni. Vidám
vallásos dalokat komponált, melyeket a nővérekkel énekelt.
Azt kívánta, hogy ez a vidámság uralkodjék az összes
kolostorban: „Jobban félnék egy savanyú apácától, mint
egy sereg gonosz lélektől!” A környezetében nem tűrt meg
szomorú arcot: „Isten őrizzen a szomorú arcú szentektől!”
– mondta. Verte a tamburint, énekelt, verselt, és vidám
kedélyével mindenkit felderített. Ha valaki emiatt szemrehányást tett neki, így válaszolt: „Erre mind szükség van,
hogy elviselhessük az életet”.
Teréz jámborságából is az élet szeretete áradt. Szerette
Istent, anélkül, hogy megvetette volna a földet. Öregségében is friss és fiatalosan szép maradt. Belső harmóniájának titka azokban a szavakban rejlik, melyekkel magát
szokta bátorítani: „Semmitől ne félj, semmi meg ne
rettentsen. Minden elmúlik. Egyedül Isten marad ugyanaz.
A türelem mindent elér. Ha Isten a tiéd, semmid nem
hiányzik: Isten egyedül elég!”
Teréz 1582. október 4-én halt meg. Szeretettől izzó
élete jelkép. 1622-ben avatták szentté, ünnepét 1636-ban
vették fel a római naptárba. VI. Pál pápa 1970. szeptember
27-én az egyháztanítók közé emelte. Olyan megtiszteltetés
ez, amely a szent nők között rajta kívül máig csak Sziénai
Szent Katalinnak jutott osztályrészül. Avilai Szent Terézia
Szent Jakabbal együtt Spanyolország védőszentje. A
kármelita rend Jánosra szent atyjaként, Teréziára szent
anyjaként tekint.

János és Terézia útján járva bizton jut el a lélek Teremtőjéhez. Szükséges olvasni őket. Csendben és
egyedül. Tanításuk örök, életpéldájuk sugárzó, verseik mélységesek és gyönyörködtetőek.
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Az Ige gyógyító erejében
Mindig nagyon várom az évenként megrendezett Országos Katolikus Karizmatikus Találkozót. Az ország
minden részéről, sőt határon túlról is sokan vagyunk
így ezzel - megújul az életünk, a hitünk - az Úr Jézus
kegyelméből az Ő ajándékaival térhetünk haza.
Az idén szeptember 15-én, Szegeden a találkozó
vezérfonala és mottója - az Ige gyógyító erejében –
volt. Vendégül és előadóként az angol Damian Stayne-t, a Cor et Lumen Chisti (Krisztus Szíve és Fénye)
katolikus karizmatikus közösség alapítóját hívták a
szervezők. Nekünk, magyaroknak egészen szokatlan
hatású Damian személye, de az biztos, hogy rendkívül komolyan veszi az evangelizáció súlyát és igen
nagy tisztelettel-imádattal, felkészülten tanít Krisztusról. A találkozón az egyház teljességéről kaptunk
képet: időseken, kisgyermeken, felnőtteken, betegeken, egészségeseken keresztül minden korosztály
részt vett.
A nap kezdetén Damian biztatására együtt kértük
Istent, hogy a Szentlélek vésse Isten Szavát a
szívünkbe, hogy megváltoztasson, hogy megváltozzunk. Kértük: adja meg a bölcsesség és kinyilatkoztatás kegyelmét, hogy mindazt, amit hallunk, látunk
és tapasztalunk, egyre hasonlóbbá tegyen Krisztushoz.
Pál apostol írja a Zsidókhoz írt levelében, hogy Jézus
mindent az Ő hatalmas Szava által teremtett és tart
fenn. Az Isteni Szó teremtő erejéről van szó: „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt és Isten volt az
Ige, Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett,
nélküle semmi sem lett, ami lett.” (Jn 1,1-3) Jézusnak
uralma van minden fölött, legyen az szellemi vagy
anyagi valóság. Beszél a hullámokhoz, azok lecsillapodnak, Szavára megsokasodnak a halak és a
kenyerek; parancsára a halott Lázár előjön a sírból.
Amikor Isten beszél, akkor a dolgok teremtése zajlik
és az ördög megsemmisül. Szól a démonokhoz, és
azok elfutnak, Szavára meggyógyulnak a betegek.
Jézus uralma, királysága az öröm, a szépség, a szeretet, a béke, az igazságosság országa. (Róm 14,17)
Szent Bernát azt mondja, hogy a kereszténység Isten
Szavának a vallása.
A délutáni szentmisén Székely János püspök atya is
megerősítetett bennünket abban, hogy szavainknak
igen nagy hatása van, ezért „amikor beszélsz, akkor
Isten Szavait közvetítsd!” (1Pét 4,11) A Szentlélek
által ihletett beszéd Istennek tetsző; a szavaknak
erejük van, még akkor is, ha csak hétköznapi módon
mondjuk a másiknak. Igen, a szavaknak erejük van,
de nemcsak építő erejük, hanem romboló is.
Felelősen kell a szavainkkal élni, nehogy visszaéljünk Isten nékünk adott hatalmával!
A legsúlyosabb eset az Isten-káromlás. Ilyen esetben
nemhogy nem építjük az Isten Országát, vagyis a jó
győzelmét, hanem a hatalmat a gonosznak önként
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adjuk át minden fölött, ami a miénk,
tehát a szellemi, lelki és testi mivoltunk és környezetünk fölött. Az egyik
régebbi karizmatikus találkozón az
egyik atyának látomása volt, így üzent
a magyaroknak az Úr Jézus: „A
káromkodás által a pokolból gonosz
lelkek szabadulnak, és elárasztják
Magyarország egét, az isteni megszentelő kegyelem világosságát elzárva. Ezek a gonosz lelkek meg is
nevezték magukat: depresszió, iszákosság, öngyilkosságra
kísértő lelkek ezek.” Jól tudjuk, hogy a gonosz lelkek minden
módon el akarnak szakítani bennünket a jóságos Istentől.
Ugyanakkor a magyarországi statisztika kimutatja, hogy a magyarok a világon a legkáromkodóbb nemzetek közé tartoznak, és
„világelsők” vagyunk a szenvedélybetegségek és a sikeres
öngyilkosságok terén is. Nincsenek véletlenek! A gonosz lelkeknek nincsenek barátai, csak rabjai.
Damian a nap folyamán arról tanított, hogy Isten nem hagy
magunkra, és nem enged erőnkön felül megkísérteni. Jézus
Szava Isten Szívéből tör fel, és életet hoz létre. Azért élünk, mert
Isten minden pillanatban azt parancsolja, hogy ÉLJ; azt parancsolja a szívünknek, hogy: DOBOGJ! Jézus Szava tart életben
téged. Azért létezel, mert Jézus azt mondja: LÉTEZZ! Ez egy
folytonos alakja a parancsnak, szeretetből mindent a szavával
tart fenn. Isten szeretete tartja fenn az univerzumot, minden
testet ez a szeretet működtet, és ez a szeretet teremt újjá, gyógyít.
Szól a testeknek és azok, meggyógyulnak. Jézusnak minden
fölött uralom-hatalom adatott. Az Ószövetség megmutatja azt,
hogy Isten az embernek, Ádámnak is adott a hatalomból: ő
nevezhette el az állatokat; a teremtmények fölött királyi hatalmat
gyakorolt. A Szentírás-magyarázók szerint Ádám beszéde,
szava, cselekedetei által társteremtőként ő fejezhette be Isten
teremtését: „Töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá!”
(Ter 1,28). A második Ádám, Krisztus által viszont visszanyertük az első ember bűnbeesése miatt elveszített hatalmat.
Isten akarata az, hogy Jézus által visszakapja minden keresztény
azt az uralmat, amely Ádámnak adatott az Édenben minden
fizikai és szellemi élet felett. „Nekem adatott minden hatalom!
Ezért az én hatalmam alatt uralmamba küldelek titeket, az egész
világba, hogy hirdessétek az evangéliumot az egész teremtésnek!” (Mt 28, 18-20)
Isten Szava eleven, mindig aktív és fáradhatatlanul munkálkodik;
az Ige görög megfelelője (logosz): hatékony, egy olyan szó,
amely aktivitást fejez ki, amely folyamatosan cselekszik. Isten
Szava egyúttal egy tette, cselekedete is. „Az Isten Szava ugyanis
eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek
és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait
és érzéseit.” (Zsid 4,12) Benedek pápa mondja, hogy: „Isten
Szava eleven és hatékony, minden hatalommal teljes erő.” R.
Cantalamessa atya még nagyobb erővel hangsúlyozza azt,
hogy:„Az Ige és a keresztények által kimondott szó, melyet a
Szentlélek erejében mondanak ki, a gyógyítás kitüntetett
eszköze.” Ez annak az Igének az ereje, Akinek a hatalma az örök
hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül
meg. Tehát, amikor kegyelméből a Szentlélekben szólalhatok
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meg: cselekedni fog. Isten Szava lakozott Péterben,
amikor a templom kapujában meggyógyította a béna
lábát: szavai életet teremtettek abban a béna lábban!
Ez Jézus uralma, hatalma a testek fölött.
Damian filmen bemutatta azt a kiterjedt gyógyító
szolgálatot, amelyet az öt kontinensen végez, közösségével együtt. A Szentlélektől kapott karizmák által
ezt a hatalmat gyakorolják. Ennek láttán elmondhatjuk: hogy itt van Isten Országa: „a vakok látnak, a
süketek hallanak, és a bénák járnak! (Mt 11,5)
Szolgálatuk folyamán az utóbbi 10 évben kb. 38000!
ember (vakok, süketek, bénák, rákosok…) – orvosok
által – bebizonyított gyógyulása történt. – Fölragyog
majd az igazság napja számotokra, akik nevemet
félitek, és sugarai gyógyulást hoznak! – És Szegeden
is, a délutáni gyógyító szolgálat folyamán a szemünk
láttára többen meggyógyultak: mozgásszervi bajból
sokan; de előfordult, hogy néhány hallássérültnek
már nem volt többé szüksége hallókészülékre. „A te
Szavad, Uram, gyógyított meg minden embert.”
(Bölcs 16,12)
Hallhatunk más csodás gyógyulásról is: egy leukémiában szenvedő nő, akiért félévvel korábban
imádkoztak a Cor et Lumen Christi tagjai, szeptemberre teljesen meggyógyult, és az orvosi (többszöri)
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vizsgálat során (laboreredmény láttán) még a zárójelentésbe is
bekerült, hogy ima hatására gyógyult meg! Damian állítja, hogy
Isten Szavának nemcsak a fizikai gyógyulásokra van hatalma. A
lelki sebeket is gyógyítja. Ki olyan isten, mint a mi Istenünk?
Damian többször hangsúlyozta, hogy Jézus kér bennünket:
„csinálj helyet a Szavaimnak a szívedben, az elmédben! Szeretve
vagy!”– kérjük Istent, hogy hitünk legyen, és bátran és a
szeretetben megtegyük a Szentlélek erejében bízva Jézus felé a
lépéseket. Isten Szava mindig hatást gyakorol, működik a szívünkben, elménkben, hogy megváltoztasson bennünket, hogy
gyógyítson bennünket. Ha Isten azt mondja: – „béke legyen
rajtad!” –, akkor a béke megérkezik a szívedbe.
A záró szentmisében Székely püspök atya prédikációja megerősítette bennünk azt, hogy Krisztus szeretete sürget: bízzunk az Ő
erejében. A szentmise után még sokáig zenélt a szegedi „Szabadon” dicsőítő zenekar. Az utolsó órában már valóban szabadon
folyt a dicsőítés, körtánc, örömének. A püspök atya nem sietett,
beült soraink közé és jelen volt vidáman, boldog nyája körében,
mint a Jó Pásztor.
„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek! (Mk 16,15) Jézus küld minden keresztényt, hogy kimondjuk az Ő hatalommal bíró szavait az egész
szellemi és anyagi világban. Áldott legyen az Úr neve, áldott
legyen Fiad neve Jézus! Mert Tied az ország, a hatalom és
dicsőség!
Örülök, hogy ott lehettem, Istennek hála!
(T. M.)
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J ÉZU S , J ÉZU S !
Máriabesnyőn, Margharita Valappila nővérrel

2012. november elején a dunaharaszti Szent
Erzsébet karitászcsoport kilenc tagjával öt felejthetetlen napot tölthettem Máriabesnyőn, a Mater
Salvatoris lelkigyakorlatos házban. Köszönöm nekik,
hogy elhívtak és együtt lehettünk, vidám társaságban,
testvéri szeretetben.
Elvonulásunk célja egy lelkigyakorlaton való
résztvétel volt, amelyet egy Németországban élő, indiai származású apáca tartott, Margharita Valappila.
A szolgálatban elkísérte őt rendtársa, Kiliana Seifritz
nővér, és Manfred Huber atya, akivel Margharita
nővér az előadásokat felváltva tartotta.
Csendes lelkigyakorlaton voltunk, törekednünk
kellett lehetőleg csak a legszükségesebbek közlésére;
a némaság segített megőrizni szívünkben és lelkünkben a hallottakat és átélteket. Mert nem csak végigültük az előadásokat, hanem a program élő és
cselekvő részvételt is kívánt minden jelenlévőtől.
Távol voltunk otthontól, és távol a mindennapok
kényszereitől. Együtt éltünk egy közösséggel, amely
hallgatni és meghallani érkezett ezt a távolról Európába jött kicsi, fekete indiai nőt, aki Jézusról beszélt
nekünk.
Az előadások délelőtt és délután folytak. Úgy
éreztem magam, mint aki az elemiből most lép át
felsőbb iskolába, hiszen mindennapi hitgyakorlatunk
szilárd volt ugyan, de sokkal tudatosabbá vált. A
nővér felrázta a hitünket, és elvette sokunktól a
szomorúságot. – Miért vagy szomorú? – kérdezte, –
hiszen Jézus szeret. – Ne aggodalmaskodj, engedd,
hogy szeressen. – Add át Neki terheidet, hiszen
mindnyájan fáradtak vagytok, és terhet hordoztok. –
Fel vagy-e készülve arra, amikor Jézus eljön? Van-e
elég olaj a lámpásodban? – A bűn bizalmatlanság
Isten iránt. Térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket.
Amit meggyóntatok, az viszont többé ne rágja a
lelketeket, engedjétek el. – Sok, sok maradandó gondolat, amit örökre magunkkal vittünk innen.
Csend és kitörő öröm Jézus lábainál, test és lélek
megkönnyebbülése, könnyek, széles, ragyogó mosoly,
játék és nevetés, tánc és taps, dal, a dicsőítés spontán
szavai…együtt megélt boldogság.
Az jutott eszembe, lám ide jött ebbe a házba
százötven komoly felnőtt ember, és százötven boldog,
a szeretetet befogadó és Isten felé kitárulkozó kisgyermek fog hazatérni.
Dicsérlek Jézus, imádlak, Jézus! Alleluja!
Alleluja! Ez volt a nap kezdete és vége, a közös
imádság megható, lelket tágító szavai, miközben

mindennapos szentmise és szentségimádás, zenés dicsőítés is
adta a lelki táplálékot.
Számomra rendkívüli élmény volt a nyelvek adományának
(Zungenrede) megtapasztalása. A nővér mutatta meg nekünk,
hogy félreértés, nem esetleg több idegen nyelv ismeretéről van
szó, ahogy eddig a nyelvek adományát gondoltam, hanem a
nyelv, az ember testi szervének megoldódása megy égbe
ilyenkor, amely nyelv(ezet) olyan hatás vált ki, mint az ősnyelv
lehetett, ami hangulat, önátadás, a lélek kicsordulása, a szív
gyermeki felemelkedése. Olyasmi, mint amikor csepp gyermekek még a maguk nyelvén gügyögnek és énekelnek,
önátadással, szívből, boldogan, de a zártfülű felnőtt számára
érthetetlenül. Ez a gyermeki feloldódás adja a nyelvimát
(Zungenbete), ami inkább hasonlít holmi éneklő, recitáló, csodás
és improvizáló, felfelé törekvő kommunikációra, de semmi
esetre sem a „hivatalos” nyelveken történő beszédre.
Megtanultuk, milyen fontos a megbocsátás. A nővérke,
hosszas beszélgetés során megkereste velünk, egyenként és személyesen sérüléseink forrását. Megtanított megbocsátani, és a
megbocsátott bűnt elengedni.
A harmadik együtt töltött napon lehetőség volt szentgyónásra, életgyónásra, tíz paptestvér érkezett közénk, hogy
megélhessük a megbocsátás és feloldozás örömét. Ki negyven
kilogrammal, ki harminccal lett kevesebb, sírás is, nevetés is volt
bővével. A nővér azt mondta mosolyogva, hogy azon a napon
örömünnep volt a mennyekben, hiszen százötven ember meggyónt.
Az utolsó este részesített bennünket Huber atya a Szentlélek
kiáradásában, egyenként és személyesen. Azóta is érzem szent
jelenlétét életemben, óriási segítség.
Margharita nővér és Huber atya határozottak, szókimondók,
nem köntörfalaznak, nem szépítik a dolgokat, és nem kendőzik a
rosszat, annak bemutatását. A szeretet volt, amit átéltünk, a
segítő tanítás, a dolgok tisztába tétele, tudatosítása, így a Lélekben való feltöltődés, testi és szellemi megerősödés volt az
együttléteink gyümölcse. Több testi gyógyulásnak is tanúi lehettünk az együtt töltött napok alatt.
A csoporttársak közül nagyon sok kedves arcot hoztam haza
emlékül, köztük két kármelita nővérkéét, akik maguk voltak a
mosoly, a boldogság, az életderű és szolgálatkészség. Példának
állíthatjuk őket magunk elé, hogyan kell élni.
Nagyon megérintett, és mély hálát éreztem, amikor
megtudtam, hogy az előadások alatt, hol Margharita nővér, hol
Huber atya, amíg a másikuk előadott, a ház kápolnájában folyvást imádkoztak értünk.
Mindannyian úgy érezzük, hogy nagy-nagy ajándékkal
tértünk haza. A kedves, mosolygós, okos és szigorú nővér
szavainak, kisugárzásának ma is hatása alatt vagyunk, elkísér
tanítása a mindennapokban, jó tanács és megerősítés minden
gondolata. Örömmel lapoztam most is fel jegyzeteimet, hogy az
ajándékból továbbadjak Neked, kedves Olvasó, szeretettel:

Angela

39

Krisztus fénye

2012. Karácsony

EZOTÉRIA

ÉS KERESZTÉNYSÉG
4. RÉSZ

Agykontroll
Friss diplomásként csavarogtunk barátnőmmel Pécs
utcáin, amikor egy utcai árusnál kezünkbe akadt José Silva
és Philip Miele „Agykontroll Silva módszerével” c. könyve. – Nahát, milyen jó gondolat! Hatékonyabban kihasználni az agyunkat, növelni képességeit! Megvettük és
olvasni kezdtük…aztán néhány oldal után meredekké vált a
téma, úgyhogy letettük a könyvet. Most, érettebb fejjel, azt
vizsgáljuk, mik is azok az ígéretek, amik jelentős vonzást
gyakorolnak az emberekre, és mi az igazi „hatásmechanizmusa”, és mik az igazolható eredmények.
Rom Hubbard „feltalálta” a terápiát, amely a gyógyítással együtt létrehozza a megtisztult és tökéletes embert
(szcientológia), Joseph Murphy, úgy tűnik, a tudatalatti
vallásának megalkotásával egy mindenre megoldást
található eszközt ad a kezünkbe. José Silva pedig – e két
„nagymesterhez” hasonlóan – létrehozta azt a gyógyító és
szuperembert termelő abszolút metodikát, amelyet nyugodtan nevezhetünk az agy vallásának. (Bár Silva hangsúlyozza, hogy ez nem vallás.) Hubbard, Murphy és Silva
nagyjából azonos időben, az 1950-es évektől kezdve fejtik
ki működésüket, és tanaik a nyolcvanas évek elejére
elterjednek Amerikában és Európában.
Hogy mi az „agykontroll”? <José Silva alapította ezt a
tanrendszert, ami tipikus képviselője a New Age eszmeáramlatainak. Sok dolgot kölcsönöz a klasszikus okkultizmusból, vannak benne áltudományos elemek is, és kissé
belekeverednek kereszténynek tűnő szavak, szófordulatok
is. …Egyik alapműve a José Silva és Philip Miele által írt
``Agykontroll Silva módszerével'' c. könyv. … Meg kell
jegyezni, hogy az agykontrollnak sokféle ága, irányzata
létezik, melyek a részleteket tekintve eltérhetnek a José
Silva féle agykontrolltól. … Az alapvető séma azonban
ugyanaz mindegyik ágban: önhipnózis jellegű gyakorlatokkal kezdődik a képzés, majd szellemi tanácsadók
felügyelete alá kerül a haladó tanítvány és közben végig
azzal van biztatva, hogy az agykontrollal minden problémáját képes lesz megoldani, csodákat bír tenni saját
hatalmából.> „Saját hatalmából” – ez az egyik kulcskifejezés. „Olyanok lesztek, mint az Isten…” – Nem
ismerős? (Ter 3,5)
Az Agykontroll: ez olyan mély meditációs szintre
jutás, melyben eléred, hogy saját tudatod vegye át az
irányítást. Dirigálta már a világot az emberi ész! Volt már
az értelem a trónra ültetve! Dicső elnevezése az volt: a
felvilágosodás forradalma… Istent akarták letaszítani
trónjáról, hogy a teremtmény esze uralkodjék helyette. Ez a
kísérlet jól kifutott, de nem lett a világban ~világszabadság~, nem lett egyenlőség, nem lett testvériség.
Csakhogy ez a próbálkozás az emberi agyak uralkodásával
még veszélyesebb.
Nem is beszélve arról, hogy itt igazából az emberi agy
feletti uralkodásról is szó van. Az ember „kiküszöböli”
agyának tudatos működését, hogy képességeit megnövelje.
Kezdetben a modern pszichológia által alkalmazott vagy
ahhoz hasonló ellazító, emlékezetfrissítő gyakorlatokat
végeztet. <Ezekben elvileg semmi rossz sincs, csak az,
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hogy egy felületes „képzés” után minden laikust felbátorít
arra, programozza át testét, gondolkozását. Ez igen
veszélyes kontárkodásra biztatja az olvasót.> A hipnózist,
az önhipnózist csak szigorú szakmai felügyelet (képzett
pszichiáter) mellett szabad alkalmazni, de ez logikus is: ha
speciális testi bajainkat nem akárkivel kezeltetjük, a
szellemi-lelki folyamataink felügyeletét, befolyásolását
még annyira sem bízhatjuk kontárra.
Silva azt írja: „A szellemi és lelki képességek
kiterjesztésének csak saját korlátaink szabnak határt.
Bármi lehetséges.” Bizony, ez igaz: a korlátolt ember
megnyitja a lehetőséget a bármi előtt! És a bármi nem
sokat várat magára… úgy véli a szegény agykontrollos,
hogy itt ő maga lesz az irányító. Ám miként irányíthat az,
aki bevallottan korlátoltabb, mint a felidézni kívánt
lehetőségek? Nemhogy nem irányíthatja a bármit, de észlelni és megnevezni sem tudja maradéktalanul… A bármi
egy ígéretes gyűjtőfogalom, de ha bekövetkezik, az
agykontrollos még elszenvedni sem tudja épségben, hiszen
az a bizonyos hatalom „csak azért jön, hogy lopjon, öljön
és pusztítson.” (Jn 10,10) Vajon, ha tudná az agykontrollos,
hogy kit rejt a fogalom: Magasabb Intelligencia; akkor is
az örömtől szálldosna a bármi küszöbén?…
A Magasabb Intelligenciáról Silva azt írja, hogy <nem
azonos Istennel, a mindennapi ügyeinkkel ő foglalkozik,
Istenhez nem is érdemes fordulni ügyes-bajos dolgainkkal,
mint ahogy ő maga (mármint José Silva) sem teszi ezt.>
Istenhez nem érdemes fordulni mindennel… kicsi, alig
észrevehető elbizonytalanítás és elbizalmatlanítás. Azon
felül, hogy nem igaz, még el is távolít az Úrtól. Pedig Jézus
számos tanújelét adta földi élete során, hogy mennyire
érdeklik a dolgaink (Kánai menyegző, gyermekek megáldása, pogány százados szolgájának meggyógyítása).
Csak Jézus Krisztus által juthatunk az Atyához (Jn
14,6). Jézusunk nem győzi hangsúlyozni: „legyetek éberek!” (Mt 24,42). Nincs más Magas Pártfogó, aki jó célba
vezetne. Aki pedig José Silva szerint is más, az nem oda
visz. A Magasabb Intelligencia ismeri az elkápráztatás
magas művészetét, ennek érdekében bármire képes, kivéve
az emberi élet igazi felkarolását. Nem képes a bűntől való
megszabadulás nyugalmát adni, csak ellazulást, ami igen
jól jön neki emberellenes szándékainak megvalósításához.
Silva szerint tehát vannak láthatatlan intelligenciák, gonosz
azonban nincs köztük. Ez egybevág az okkult gondolkodás
és a New Age egységálmával: negatív szellemiség nincs a
kozmoszban. Annak álmaival is egybevág azonban, aki
minduntalan észrevétlen akar maradni, miközben az embereket különféle kísértésekkel támadja a háttérből. Vajon
minden tanfolyamot végzett komolyan veszi a nem-ártás
törvényét?
José Silva biztosan nem. Azt meséli ugyanis, hogy egy
kutató orvosnál bemutatta, hogyan tud rákos daganatokat
kelteni a kísérleti patkányokban. A kísérlet sikerült, a
gyilkos folyamatot azonban az állatokban nem sikerült
visszafordítania. Silva felcsillant egy buborékot a látszat
kedvéért arról, hogy Isten nincs mellőzve az ő Agy-
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kontrolljában. „Néha imádkozom Istenhez.” Az Agykontrollban egyetlen egyszer sem fordul elő Isten magasztalása. Itt ez van: „mi jussunk a tökéletes egészséghez” és
„mindenkinek meg kell tudnia, hogy képes meggyógyítani
önmagát és másokat.” Mi szükség itt még az Úr Jézusra?
Kinek jutna eszébe gyógyulásért Istent dicsőíteni?
Az Agykontroll nemcsak saját elménk felett gyakorolt
uralom, hanem mások agyának kontrollja is.
A Silva-féle Agykontroll hasonló a Transzcendentális
Meditációhoz abban, hogy nem kívánja a vallásosságot,
miközben tulajdonképpen démoni szellemek kontrollja alá
kapcsol be. A tanuló program végén megkérik az egyént,
hogy engedje meg két démoni szellem behatolását és azt,
hogy azok befolyásolhassák véleményét, döntéseit. Silva
„tanácsadóknak” nevezi ezeket a démoni szellemeket. Ezek
az erők később megkísérelhetik, hogy hatásuk alatt tartsák
az agykontrollos szellemi, érzelmi és pszichikai viselkedését.
Dr. Kovács Gábor lelkipásztor, teológus szerint: „Az
emberi lény alapvető jóságában mi is hiszünk, de ismerjük
a Gonosz mélyreható uralmát is. Kinek áll az érdekében,
hogy elhitesse: a közönséges tudatszintnél egy emelettel
mélyebben már minden tökéletesen rendben van? Ha ezek
az idegen személyek (az Agykontroll szerint a Tanácsadók)
csak a tudattalan képi megjelenítései, akkor is veszélyes
felidézni őket, mert bennük ellenőrzés nélkül szolgáltatja ki
magát az ember saját ösztöntendenciáinak. Elszabadult
ösztönálmok? És ha „ennél is többek”? Ki az a Disznófejű
Agy-Úr, aki a kalandvágyban manipuláló agy kihívására
ezekkel a sokat tudó, de minden méltóságot nélkülöző
figurákkal válaszol?”
Csak egy példa: <A parton találkoztunk másik
tanácsadómmal, Sophia Lorennel. Éppen akkor jött ki a
vízből, pamut trikója buján lógott testén. Először ő sem
törődött velem, ellenben odavolt a gyönyörűségtől, hogy
Shakespeare-rel találkozhat. Kezet fogtak, kedvességeket
mondtak egymásnak, majd a homokra zuhantak és hánykolódni, vergődni, hörögni és visítozni kezdtek.> A könyv
azt ajánlja az agykontrollozónak, hogy ne botránkozzon
meg, ha a „tanácsadó” különösen viselkedik… Nem kell
hozzá nagy lelemény, hogy kifejtsük: ezek nem Isten
angyalai. És mi jogosítja fel az agykontrollost, hogy tetszés
szerint próbáljon behatolni mások belső világába?
Sétálgathatok-e mások testében illetéktelenül, az ő
belegyezése nélkül? Az Agykontroll félreérthetetlenül ismeretlen szellemi hatalmak felé fordul, és ezzel a burkolt
démonizmus útján jár.”
<A New Age sok irányzatához hasonlóan az agykontroll is azt mondja, hogy szereteten alapul. Ha azonban
megnézzük, mit értenek a „szeretet'” szó alatt, kiderül,
hogy az különbözik a keresztény felfogástól. „A szeretet
óriási erő, és azt akartam, hogy nekünk dolgozzon”, írja
José Silva. Ez a szeretet, amiről ő beszél könyvében a
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szeretett személy távollétében, Istent nélkülöző meditációban fejlődött ki benne. A szeretet meditációval saját
céljaink szerinti munkára fogható erő lenne? Jézus nem
erről a szeretetről beszél.> Még pontosabban: ez nem
szeretet.
Megfontolandó, hogy a téma iránt érdeklődők elsősorban saját sikerükre törnek – az ígéretek is erre irányulnak: Ahogy az „Agykontroll Silva módszerével” c.
könyv hátoldalán olvasható: „Önbizalma szárnyakat kap...
Kreativitása fokozódik... Kifejlesztheti hatodik érzékét.”
Szó sincs ezekben mások segítéséről. Erre a könyv
belsejében ugyan találunk példákat, de jellemző, hogy José
Silvában az egész agykontrollos dolgot egy ismeretlen
eredetű látomás indította el, melynek segítségével 10000
dollárt nyert. Valóban: a környezetünkben élő emberek
nagy része a sikeressé válás ígérete miatt kezd bele az
agykontrollba, nem a könyvben önigazolásként talált
másokon való segítségnyújtást leíró esetek miatt.
Az eredmény tehát: önzés, ami nem Istenhez vezet,
éppen ellenkezőleg. Sajnos, vannak, akik – helytelen hipnózis vagy egyéb lelki okok miatt – maradandóan károsodnak pszichikailag.
Az agykontrollnak tudományosan igazolt eredményei
nincsenek, pozitív fejleményekről leginkább a „tant” terjesztő, általában anyagilag is érdekelt személyek számolnak be. Persze, az is eredménynek fogható fel, ha valaki
legyőz mást egy versenyben vagy „kigolyózza” ellenfelét –
csak lehet, hogy a lelke kárt szenved. És „mit használ az
embernek, ha az egész világot megszerzi is…?” (Mt 16,26)
Mindenesetre, olyanról még nem hallottam, hogy bajból
kikerült emberek agykontrollos megmentőjüket dicsérték
volna…
Arra a kérdésre, hogy mi ellen is folyik a harc, a II.
Vatikáni Zsinat ad feleletet: „Az ember egész történetén
végigvonul valami élethalálharc a sötétség hatalmai ellen;
a történelem hajnalán kezdődött.” Értelme pedig ennek a
harcnak azért és addig van, amíg az „ember (gyakran) nem
hajlandó Istent elismerni alkotójának, ezzel megtagadja
létének a végső célra irányulását, egyúttal szétrombolja
önmaga belső rendjét.” A jó, erényes élet meghatározott
értékrendhez és gyakorlathoz köthető, mint ahogy a
kerülendő dolgok listája is egyértelmű. A ma emberének
szemében azonban a tiltások és előírások vörös posztónak
számítanak, és az önmegvalósítás akadályaként, a személyi
szabadság korlátozásaként tekint rájuk. Az ezotéria
képviselői sokféle, sokszor egyedi felfogás szerint
gyakorolják, sőt gondolják el az általuk ideálisnak tartott
viselkedés- és gondolkodásmódot. A relativizmusnak sokkal több helye van, ami a nagyobb szabadság, önállóság,
sőt igazságosság illúzióját kelti. Sokszor idekeverik a
manapság sokat hangoztatott elfogadás, tolerancia elvét. A
felszín alatt azonban itt is léteznek íratlan szabályok.

Az Istenhez való eljutás nem képesség, hanem hűség kérdése. Nem kevesek különleges adottsága, hanem bárki
számára elérhető, tudatos választás. Ha másképp lenne, Isten nem volna igazságos.
Bánfalvi Bella, Tóth Marianna
Források:
Gál Péter: A New Age keresztény szemmel, Pécs, Art Nouveau Kiadó, 1997
Póta Réka: Mi a baj az ezotériával? Képmás, 2012 11. szám
Horváth András: Napjaink tévtanításai http://www.fizika.sze.hu/~horvatha/Hagiosz/tevtan/node21.html
José Silva – Philiph Miele: Agykontroll Silva módszerével
Tóth András:Miért veszélyes az agykontroll avagy a Silva-módszer?
http://www.igeforum.com/upload/5726172252010.pdf
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Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász hírek
KÖSZÖNET
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel. 20,35)
 Elnézést kérünk, hogy az augusztusi számból kimaradt a nyári karitász-tábor egyik segítőjének
a neve: Fülöp Győzőé, aki az ebédosztásnál szolgált kisebbeknek és nagyobbaknak (ami az
egyik legnehezebb feladat a résztvevők nagy számát és több korosztályát tekintve).
Igazságosan, türelemmel végezte el ezt a fontos munkát.
 Köszönjük Gintner Orsinak, hogy a kocsiját megtöltötte bezsákolt használtruhával és elszállította a farmosi NOEcsoport részére! Nagy örömöt szerzett az ottani nagycsaládosoknak és megszabadította a kis karitász-helyiséget is
a zsúfoltságtól.
 Köszönjük a Ruff-pékségnek a Szent Erzsébet-kenyér elkészítését. Külön ki szeretnénk emelni azt, hogy a Ruffpékség minden plébániai rendezvényt nagyvonalú figyelemmel és szeretettel támogat, tanulhatunk tőlük.
 Köszönjük Maczó Jánosnak és Pákozdy Richárdnak, hogy a templomokba szállították a híveknek a Szent
Erzsébet-kenyeret.
 Köszönjük a november 25-i pénzadományt a karitász javára: szép gondolat, ha szeretetünk a másik emberen
keresztül az Isten felé irányul, ha megosztjuk a javainkat, ha lemondunk valamiről, hogy másoknak tudjunk
segíteni; ez a méltányosság és igazságosság követelménye, vagyis a főparancs.
 Köszönjük Fajta János kanadai testvérünk pénzadományát karácsonyi ajándékra a rászorulóknak.
 A városi adventi vásárra köszönjük a szervezők megtisztelő meghívását! Az erre az alkalomra felajánlott
ajándékokat karitász-tagjaink készítették saját alapanyagból – mi így szerettünk volna hozzájárulni a
jótékonykodáshoz, az örömszerzéshez.
Isten fizesse meg a jó emberek önzetlenségét. Ahogy épül a közösség, megtapasztaljuk, hogy mindannyian másokra
szorulunk. Mindegy, hogy gazdagabbak vagy szegényebbek, egészségesek vagy betegek vagyunk, adni és kapni is tudunk.
„Az emberek számára sokkal inkább hihető a kedvesség, a nagylelkűség, a figyelmesség tanúságtétele, ha teszünk valamit
értük, s nem csak beszélünk erről. Következetes, egységes életet kell élnünk keresztényként. Egyszerre kell Isten és a
felebarát iránti szeretetünket gyakorolnunk – ahogy a két főparancsban Jézus is mondja. A főparancs szerint élni nem
jelent mást, mint cselekvő szeretetben élni.” – biztat Erdő Péter bíboros atya.
 Három nagycsalád kapott Dunaharasztin a Caritas Hungarica-tól tanévkezdésre utalvány-támogatást.
 A ruhaosztás és más rendezvények során kapott pénzt segélyre fordítjuk (nem karitász-fizetés), amelyen
élelmiszert, gyógyszert, tüzelőt vásárolunk, esetenként temetési segéllyel járulunk hozzá a nehézségekkel
küszködők problémáinak megoldásához. Kérünk is minden együttérző testvért, hogy figyeljünk egymásra, ha
szűkölködőt ismernek, segítsünk neki, ne legyünk közönyösek, mert együtt sokat tehetünk, szóljanak bátran
nekünk!
 Ingyenes matematika-korrepetálást vállal Horváth Pálné karitász-tagunk a ligeti Szent Imre kápolna
sekrestyéjében csütörtökönként. Előzetes egyeztetés szükséges.
TUDATOS ÉLETMÓD címmel új rovatot szeretnénk indítani a Krisztus fényében, a karitász-hírek keretében.
A világ, amelyben élünk, folytonos fogyasztásra buzdít, mert a konzumkultúra manipulál minket. Ömlenek a hirdetések
minden irányból, és az emberek egymást is hergelik. Pedig a tudatosság azt is jelenti, hogy képes vagyok irányítani az
életemet, lemondani dolgokról, a jövedelmemet okosan beosztani. Aki nem gondolkodik előre, az könnyen kiszolgáltatott
lesz. A gyermekkorban látott pénzimádat felcseréli a fontossági sorrendet, és később hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy
az anyagi javak mindennél fontosabbak. Ez tud olyan abszurd helyzetet előidézni, hogy valaki például egy márkás táskától
érzi embernek magát. Jó lenne tudatosítani, hogy a vágyak és a szükségletek között létezik egy fontossági sorrend. Azt
tapasztaltuk, hogy a nehezebben élők (is) sokszor kiengednek a kezükből olyan pénzösszeget, amelyet egyébként
megtakaríthattak volna a háztartásuk javára. Így bizony pazarol az ember, és sok kicsi sokra megy. Szívesen vesszük a
kedves olvasók takarékos ötleteit is, amelyekkel segítségére lehetnek azoknak, akik kevésbé ügyesek ezen a téren
(marianna3enator@gmail.com címre lehet küldeni). Amennyiben közérdeklődésre számíthat ebben a kategóriában, és
rövid, érthető a recept, (nem okvetlenül ételrecept) közzétesszük újságunkban.
Induláshoz íme, egy karitász-tag észrevétele és tanácsa:
„Egyik nap sétáltam az utcán, és nagyon megrökönyödtem, amikor a szemeteskosárban kenyeret láttam. Ezen személy
szerint nagyon felháborodtam. Én mostanában itthon sütöm gázsütőben a kenyeret, amelyet két kezemmel gyúrok
össze. Teljesen más az állaga, mint a boltié. Akkor talán, ha valaki megdolgozott a kenyérért, nem egykönnyen dobja ki.
A szikkadt kenyeret is többféle módon felhasználhatjuk. Például Gabi nénitől hallottam, hogy ő a sütőben megszárítja a
kenyérkockákat, melyet az unokák szeretnek ropogtatni vagy krémleveshez kínálja. Mi lereszeljük zsemlemorzsának a
száraz kenyeret, vagy a férjem – aki nagyon szeret főzni – tölteléket készít belőle. A receptje: a szikkadt
kenyeret beáztatja. Egy kis idő elteltével kinyomkodja a kenyérből a nedvességet. Serpenyőben olajat hevít, majd ráteszi
az áztatott kenyeret. Megpirítja, közben megfűszerezi, és hozzá adja a feldarabolt gombát, a legvégén pedig az apróra
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vágott petrezselymet. Ezzel a töltelékkel húst is lehet megtölteni, majd megsütni. A mi kedvencünk az, ha a gomba
kalapját megtöltjük a töltelékkel, majd egy kis reszelt sajttal megszórjuk, és sütőben addig sütjük, míg a sajt szép
pirosbarna lesz. Ízletes, és kenyeret már nem kell fogyasztani hozzá. Mónika.”
Lehet a szeretetet szervezni? Nyilván nem. A szeretet van. A mintánk csakis Isten feltétel nélküli, mindig ingyenes
szeretete lehet, ahogyan figyelmeztet az apostol: „ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!” Ez, az önkéntes=ingyenes
karitászmunkának az alapja (ApCsel 5,1-11; 8,18-21). Ezért pályázunk, és szervezzük a karitász-táborokat is mindenkinek
ingyenesen, mert az ajándékozó Jó Istenre szeretnénk az emberek figyelmét fordítani. Visszataszító és ugyanakkor
szánalmas lenne, ha pénzért végeznénk a közbenjáró imát, vagy, a felebarátunk lelki üdvéért végzett imáért fizetni
kellene, hiszen Isten jósága minden jónak a forrása. Megfizetett már ezért Jézus Krisztus helyettünk, mégpedig drága
életével!
 „Ha a jóakaratú emberek összefognak és úgy határoznak: életünk ezentúl a cselekvő szeretet, a karitász tudatos
vállalását jelenti, az nagyon sokat jelent, az mást, többet jelent, mint az akár bármennyire is látványos egyéni
jótékonysági akciók összességét.” – mondja Erdő Péter bíboros atya. Karitászcsoport találkozót tartunk minden
hónapban, az utolsó pénteken 16 órától, a Fő úti plébánián, legközelebb 2013. január 25-én. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket! Ha szereted az Egyházad, teszel is érte; fogjunk össze a szeretet győzelméért!
 Januártól a kéthetenként csütörtökön szervezett „Játékdélután a könyvtárban” ideje megváltozott, 15-17 óráig
lesz, gyertek gyerekek!

Minden kedves Támogatónknak és Krisztus fénye Olvasóinak
Istentől megáldott karácsonyi ünnepet és békés, boldog, új évet kíván
a Szent Erzsébet Karitász Csoport!

Túrmezei Erzsébet: Betlehemi beszélgetés
Kis Jézusom, gyenge tested hidegtől remeg.
Így szerzed meg drága áron üdvösségemet.
Jászlad előtt térdelek, és szavam esdve kérd:
Mit adhatna hálás szívem szeretetedért?
„Semmit! Csak az angyalokkal énekeld nekem:
Istennek a magasságban dicsőség legyen!
Magam érted még mélyebben megalázom én
Gecsemáné kertjében s a Golgota hegyén.”
Mégis, mégis, drága Gyermek, hadd adjam neked,
Hadd teszem kis jászlad elé minden kincsemet!
„Nekem adod? Hiszen ég-föld s ami kincse van,
mind az enyém: fénylő ezüst, csillogó arany!
Mire való volna nekem kincsed-aranyod?
Add oda a szegényeknek, és nekem adod!”
Kész örömmel teljesítem szent kérésedet.
Mégis, mégis: mit adhatnék egyedül neked?
Mondd meg, drága égi Gyermek! Súgd meg szelíden!
Meghasad a fájdalomtól másként a szívem.
Hát megmondom: bűneidet nekem adhatod.
A rossz lelkiismeretet, a kárhozatot!”
De mit akarsz bűneimmel, kisded Jézusom?
„Add nekem! Én mind magamra veszem, vállalom!
És cserébe tiszta szívet adok neked:
Tiszta szívet, békességet, örök életet!”
Kis Jézusom, szememben most hálakönyv ragyog.
Nem kérsz tőlem semmi szépet, nemeset, nagyot,
csak a rosszat! Fogadd hát el bűnös szívemet,
és cserébe add a tisztát, add a tiedet!
Még az örök életre is elég lesz nekem,
Ott is téged dicsér érte hálaénekem!

Mária és a gyermek,
Caravaggio kompozíciója (részlet)

(Így beszélget a betlehemi Gyermekkel
Hieronymus egyházatya. Élt 340-420-ig)
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Köszönjük Urunk,
hogy nincsenek
szürke hétköznapjaink.
Csak ajándék időnk van,
amely újabb és újabb lehetőséget
kínál arra,
hogy Szentlelked által
átéljük szeretetedet
és megosszuk örömünket
testvéreinkkel.

Jöjj, Szentlélek,
áradj szét bennem!
Békét hozó viharoddal
töltsd be a lelkem!
Tégy követeddé,
hogy áradjon az Élet:
hisz Te vagy az egyetlen,
ki belülről éltet.
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Taksonyi Karitász-hírek
Örömmel adunk hírt arról, hogy számos új segítségnyújtási formát ötletelt ki a Taksonyi
Karitász-Csoport az idei ősszel a község nehézsorsú lakói részére.
A nélkülözők közti kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, és segítségnyújtás jegyében egy
olyan munka-riadóláncot szervezünk, aminek segítségével remélhetően könnyen javíthatunk olyan problémáikon, amiket ezen riadólánc nélkül csak anyagi teher vonzata mellett tudnának megoldani.
Hogy pontosabbak legyünk: kérjük a rászorulókat, hogy jelezzék pár mondatban, milyen
szakmában van jártasságuk, vagy milyen munkákat illetően rendelkeznek kellő rutinnal ahhoz, hogy ezzel támogatni
tudnák hasonló helyzetben élő társaikat.
Gondolunk itt tulajdonképpen bármiféle fizikai munkára, ami a kertásástól a villanyszerelésen át az apróbb
háztartási munkák elvégzéséig mindent magában foglal.
A jelentkezéseket postaládáinkban kérjük elhelyezni.
Vasárnaponként lehetőségünk van házi tej kiosztására, melyre pályázat útján lehetet jelentkezni a korlátozott
mennyiség miatt.
Mindezek mellett szeretettel hirdetjük a Taksonyi Karitász-Csoport új kezdeményezését, melynek keretén belül
ételosztást szervezünk november hónaptól havi egy alkalommal, a Szent Anna Katolikus Templom előtti téren.
November hónapban paprikás krumplit készítettünk, mellyel elég sok rászorulónak tudtunk segíteni. Itt köszönnénk
meg a T.I.S. Alapítványnak a felajánlott teát és zsíros kenyeret és a Kreisz Pékségnek a több kiló kenyeret.
Szabadtéri főzéseink alkalmával minden rászoruló egy-egy tányér, laktató meleg ételt kap.
Következő tervezett időpontjaink:
2012. december 22. 13-14:30.
2013. január 26. 13-14:30.
2013. február 23. 13-14:30.
Várunk mindenkit, akinek szüksége van egy tál főtt ételre és evés után szívesen beszélgetne mindennapjairól a
Karitász-Csoport tagjaival.
Október 20-án ingyen ruhaosztást tartottunk a Plébánián, örülünk, hogy szép számmal jöttek válogatni, és sok
mindenkinek segíthettünk ezen akciónkkal.
Köszönjük a segítséget annak a községbeli lakótársunknak, akitől 8 láda almát kaptunk, és szétoszthattuk a
szegényebb családok között.
November 10-én csoportunk három tagja résztvett a központi Karitász Találkozón, Felsődabason. Az esemény napja
szentmisével misével indult, amit Kármán János atya celebrált. Ezután a plébánián bőséges vendéglátásban volt
részünk.
Ebéd után karitász igazgatónőnk, Gyurcsán Judit beszámolója következett, majd őt követte Kármán János atya
előadása, mely alatt sokat énekeltünk.
A programok a csoportok élménybeszámolóival végződtek. Lelkiekben meggazdagodva, feltöltődve indultunk haza
a nap végén.
Kérjük a település lakosait, hogy írjanak nekünk, ha a közelükben élőknek szükségük van segítségre,
támogatásra.
Jelzéseiket a katolikus templomban elhelyezett Karitász-perselybe és a Petőfi Sándor Művelődési Házban
elhelyezett postaládába kérjük bedobni.
Ügyeletünk továbbra is működik minden héten pénteken 17:30-19:00-ig a Katolikus Plébánián.
Ugyanitt várjuk felajánlásaikat, adományaikat.
Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Kegyelemben Gazdag Új Évet kívánunk mindenkinek!
Taksonyi Karitász Csoport
A két idézet Simon Andrástól származik.

45

Krisztus fénye

2012. Karácsony

Falu Tamás: Karácsonyeste
Karácsonyeste, gyertyafény,
Szív a szívhez most oly közel,
Sok fenyőág: sok kar, amely
Egész világot átölel.
De van szív, mely nem lel szívet,
Van seb, amelyre nincsen ír,
Nincs ember annál szomorúbb,
Mint ki karácsonyeste sír.
1953. december 24.

Budapest, 1956. október 31.
Elvonuló szovjet katonai
egységek az Andrássy úton.
MTI Fotó: Fényes Tamás
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Novemberi gondolat
Az október, november elejei időszak úgy telt, ahogy szokott. birtoklására. Itt megemlíteném azt az akkori bevett
Vége a nyárnak, a természet lecsendesül, készül a télre, ahogy mi módszert, hogy a kiszemelt áldozat kertjében a
is. Számomra az ősz mindig egy kis „magamba-fordulás”. Egy hatalom urai elásták azt a bizonyos illegális fegyvert,
kicsit elfáradok, egy kicsit többet gondolkodom… Honnan, ho- majd mikor kijöttek ellenőrzésre, már nem volt mit
va, vajon jó irányba… ??!
tenni, a tények ugye tények. Valamennyi felsorolt
És itt vannak az ünnepek, évfordulók is: október 6., október 23., bűncselekményre a bíróság akár halálbüntetést is
november 1., november 4. Ilyenkor még jobban szeretem a hazá- kiszabhatott. Az eljárás leghosszabb időtartama hámat, még büszkébb vagyok az őseimre, a szívem hevesebben romszor huszonnégy óra lehetett, és a szóbeliségre, a
dobog. És vérzik, csendben gyertyát gyújtok… Október 23-a a nyilvánosság teljes kizárására épült. A tárgyaláson az
családomnak, mint sok más magyar családnak, sorstragédia. ügyész szóban terjesztette elő a vádat, a bíróság
Nagyapám is részt vett a dicsőséges, tiszta 1956-os forrada- ítélete ellen fellebbezésnek nem volt helye. A
lomban, amit később nyugatról hagytak elvérezni. Majd a kádári rögtönítélő bíróságok fennállásuk alatt hetven halálos
irtózatos megtorlás őt is utolérte az Andrássy úton. Nem ítéletet hoztak. A vádirat nélkül vagy leggyakrabban
ismerhettem. Édesanyám egy évesen félárva osztályellenség lett. néhány soros vádindítvánnyal bíróság elé állítottak
Hogyan teltek a hétköznapok a szovjet, majd a
kádári megtorlás, később a puha-diktatúra alatt, mi
1956 világtörténelmi esemény, de nekünk, magyaroknak
fiatalok már el sem tudjuk képzelni. Mi, akik abba
évtizedekig gyilkosok emlékműveit kellett koszorúznunk,
születtünk, hogy „mindenhez jogunk” van, nem
tudjuk megérteni, milyen lehet, amikor „semmihez
ahelyett, hogy igazi hőseinkre emlékezhettünk volna…
sincs jogunk”, csak papíron… Nem mintha ez a
mai kifacsart liberális világ olyan csodálatos lenne.
sok esetben a tárgyaláson találkoztak először az
Épp ez a gyökértelen nagy szabadság hordozza a legnagyobb ügyvédjükkel, aki sem a vizsgálati iratokat, sem a
buktatóit a mai posztmodern, civilizált embernek.
vádlottat, sem annak cselekményeit nem ismerhette
November 4-én este vetítették le az m1-en A vizsga című filmet jól. Emellett létrehozták a gyorsított eljárás
Bergendy Péter rendezésében. A film 1957. december 24-én intézményét, majd a népbíróságokat. A kivégzettek
játszódik, Szenteste. A történet nem a hétköznapi emberek meg- pontos számáról ugyan ma is vita folyik, de számuk
próbáltatásain keresztül mutatja be ezt a kegyetlen, zűrzavaros több százra tehető.
időszakot, hanem az ügynökök konspirációs lakásainak ablakán Tízenhat-tizennyolcezres nagyságrendben helyeztek
át. Nem volt életbiztosítás ugyanis az sem, ha valaki a párt embereket közbiztonsági őrizet alá, magyarul
embere volt, ugyanúgy őt is megfigyelték, ezzel is kiszűrve internálták őket. De, Kádár szerint, az internálandók
fentről a rendszer ellenségeit. „Aki nincs velünk, az ellenünk száma egymillió-egyszázezer fő lett volna! A
van.” – hangoztatta anno Sztálin. A film megnézése után egészen rendelet alapján közbiztonsági őrizetbe vehető volt
hidegrázásom lett. Igaz, szerintem azokat az időket nem lehet mindenki, akiről a hatalom úgy vélekedett, hogy
feleleveníteni a mozivásznon, azt csak az tudja elmesélni, aki személye vagy magatartása alkalmas lehet a társavalóban átélte. Felidéztem magamban ezt a vérzivataros idő- dalom rendjének, nyugalmának megzavarására. Az
szakot, ahogy tanultam róla, ahogy annyiszor hallottam róla internálás intézménye több feladat ellátására is
idősebbektől…
alkalmas volt: helyettesítette az előzetes letartóztaA magyar történelem legborzasztóbb megtorlása a Kádár János tást, – 1956 decemberétől ugyanis olyan tömegben
nevével fémjelzett időszakhoz fűződik. Az első hónap bizony- vették őrizetbe az embereket, hogy az ügyészi szertalankodásai után a hatalom elszánta magát a kemény, vezet képtelen volt tartani az ütemet –, másfelől a
drasztikus, diktatórikus lépésekre, miközben nyilatkozataikban tanúnak alkalmas személyeket is biztonságba lehetett
elhatárolta magát a Rákosi-kortól és annak módszereitől. A helyezni, így gyakorolva nyomást rájuk majd a
leginkább veszélyes személyek, osztályellenségek eltávolítása későbbiekben a megfelelő vallomásra. Emellett több
után a társadalom megtörésére, a közigazgatás kézbevételére, a száz embert deportáltak a Szovjetunióba is.
párt szervezeteinek országos kiépítésére került sor. A kádári Szintén jól bevált módszerek voltak a megfélemmegtorlás eszköztára igen változatos, ugyanúgy megtalálható lítésre a sortüzek leadása (a golyó sem válogat), vagy
volt benne az ötvenes évekre jellemző koncepciós perek amikor a karhatalmisták megszálltak egy-egy csoporalkalmazása is. 1957 első hónapjai a stratégia kidolgozásával, az tot és válogatás nélkül, brutálisan összevertek minehhez szükséges intézmények létrehozásával és a személyi denkit. A megtorlás civil útjai voltak az elbocsátások,
feltételek biztosításával teltek, mivel az 1957-1963 között az állandó zaklatások, fenyegetések, zsarolások.
lezajlott politikai pereket nem lehetett volna lefolytatni az akkor Nekünk, 2012-ben, abban van nagy felelősségünk,
hatályos büntető anyagi és eljárásjogi szabályok kiegészítése hogy nem szabad felejtenünk. Aki nem ismeri a
nélkül. Ezután a szervezeti és eljárásjogi feltételek megterem- múltját, annak nincs igazi jelene. 1956 világtése volt a következő lépés. Rendelettel létrehozták a rögtönítélő történelmi esemény, de nekünk, magyaroknak
bíróságokat, ahol 1963-ig több mint húszezer embert ítéltek el a évtizedekig gyilkosok emlékműveit kellett koszorúzforradalommal kapcsolatban. A rögtönítélő bíráskodás hatálya nunk, ahelyett, hogy igazi hőseinkre emlékezhettünk
kiterjedt többek között a gyilkosságra, a rablásra stb., és volna…
lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, robbanószer engedély nélküli
Fájón elnyomott az álom…
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HIRDETÉSEINK
ÉJFÉLI SZENTMISÉK RENDJE
Taksony és Rákócziliget éjjel 10 óra
Dunaharaszti nagytemplom éjjel 12 óra
PÁSZTORJÁTÉK GYERMEKEKNEK
Taksonyi templom december 24-én délután 3 óra.
PÁSZTORJÁTÉK FELNŐTTEKNEK
Taksony éjféli mise előtt: éjjel fél 10 órakor
CSALÁDOK MEGÁLDÁSA:
Szentcsalád vasárnapján, december 30-án, a szentmiséken.
Dunaharaszti nagytemplomban a ½ 11 órai szentmise után vendéglátás
Ez a szentmise Taeze-i mise lesz (énekek)
ÓÉVI HÁLAADÁS:
Taksony du 4 óra, Liget du 5 óra, Dunaharaszti Nagytemplom du 6 óra.
ÚJÉVI SZENTMISEREND: Mint vasárnap,
De későkelőknek: Dunaharaszti Nagytemplom du ½ 5 óra, Taksonyban: este 6 óra
Ezeken a szentmiséken az ifjúságot áldjuk meg, családtagjaikkal együtt.
HÁZAK MEGÁLDÁSA január 6-án, vasárnap du 2 órától, bejelentés alapján
ÖKUMENIKUS IMAHÉT január 13-20-ig, Taksony és Dunaharaszti
13-án vasárnap Taksonyban este 5 órakor római katolikus templom
14-19-ig hétköznap este 6 óra Dunaharaszti
20-án, vasárnap este 5 óra római katolikus templom befejező alkalom
ELSŐÁLDOZÓK BEMUTATÁSA
Február 3-án vasárnap, (egyben Balázs-áldást is osztunk)
HAMVAZÓSZERDA február 13-án
VIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓ március 24-én vasárnap
NAGYSZOMBAT március 30-án a szertartások kezdete
Dunaharaszti nagytemplom Du 4 óra
Rákócziliget
Du 6 óra
Taksony
Este 8 óra
FELTÁMADÁSI KÖRMENET kb. két óra elteltével

*****
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a jövedelemadó-bevallások során a személyi jövedelemadó
1 + 1 %-ról
* a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai szám,
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítvány részére a 18686517-1-13,
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítvány részére a 18686524-1-13,
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a
18702563-1- 13 adószám feltüntetésével lehet rendelkezni.
Adományokat:
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 65000025-11002020,
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 65000018-11003674,
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak a
11600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni.
Egyházadót:
a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon, a
„Rákócziligeti római katolikus egyházközség” 11742180-20065661 és
a „Taksony római katolikus plébánia” 11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni,
ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók.
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Keresztényszocializmus
A modern keresztény politikai gondolkodás kialakulása számos
történelmi folyamat eredménye. Egyik meghatározó alapja a XIII.
Leó Rerum novarum enciklikájának hatására kibontakozó keresztényszocializmus, a másik, pedig a XI. Pius Quadragesimo anno
enciklikájának nyomán fellendülő hivatásrendi mozgalmak. A
XIX. században egyre inkább szükségessé vált az Egyház politikai életben való újbóli részvétele, hogy a korábbinál hatásosabban szólítsa meg a modernkor emberét. Mint tudjuk, a liberalizmus eszmerendszere a vallást a magánszférába utalta, így a
század utolsó harmadára nyilvánvaló lett az ateizmus fokozódó
terjedése. Emellett reagálni kellett a szabadversenyes kapitalizmus súlyos szociális következményeire, a szegénységből fakadó
negatív társadalmi jelenségek terjedése miatt.
XIII. Leó a Rerum novarumban felvázolta „a katolikus harmadik
út” lehetőségét a liberalizmus és a marxizmus ellen, emellett a
katolikus mozgalmak jövendő egységesítésének alapvonalait. Az
egyház ezzel alkalmazkodott a modernkor követelményeihez. A
pápa szembenézett a munkáskérdés intézményesített jogtalanságával, melynek okát a soha nem látott elvallástalanodásban
látta. Elismerte továbbá az új polgári berendezkedést, a társadalom osztályokra szakadását, a társadalmi igazságtalanság elmélyülését. Az egyházi karitász munkája mellett az államnak is
kötelességévé tette a gazdasági életbe való beavatkozását. Végül
kinyilvánította a társadalom, a család és más hagyományok szentségét.
A Rerum novarumban a társadalom organikus szemlélete a
magántulajdon szentségével – a tőke és a munka egymásrautaltságának hangoztatásával – és a közjó szolgálatának mindenkire érvényes kötelezettségével egészül ki. A közjó (bonum
comune) az a szervezőelv, amely képes az individualista
kapitalizmus világával szemben kifejezni a társadalom legkülönfélébb csoportjainak egységesülését, egymáshoz tartozását,
amennyiben a munkaadók és a munkavállalók lehetőségükhöz
mérten közösen fáradoznak a társadalmi és állami közjó előmozdításán.
XIII. Leó pápa arra buzdította a keresztény munkásokat, hogy
alakítsanak saját egyesületeket, ahelyett hogy belépnének olyan
szociáldemokrata szerveződésekbe, ami veszélyezteti a vallásuk
gyakorlását. Külön fejezetet szentelt a munkaadó kötelességeinek.
Az egyik legfontosabb eszköznek tartja a méltányos munkabér
adását, hogy a munkás gyűjthessen vagyont, ezáltal polgárosodhasson, és a középosztályba kerüljön. A munkaadónak ügyelnie
kell arra, hogy a munkásainak és hozzátartozóiknak biztosítania
kell a megélhetést baleset, betegség, öregség vagy bármely más szerencsétlenség esetén, és ne legyen munkanélküliség. A dolgozóknak annyi szabadidőt kell biztosítania, amennyi a munkában elhasznált erő visszanyeréséhez
elegendő. Emellett felhívta a munkaadó figyelmét arra, hogy nem szabad munkavállalóit a bűnözés, romlás
veszélyének és csábításának kitennie, ügyelnie kell a szabadidő tartalmas eltöltésére, és figyelembe kell venni a
munkás vallási igényeit.
A XI. Pius által kiadott Quadragesimo anno arra tett javaslatot, hogy a kapitalizmus igazságtalan társadalmi rendjét
fel kell váltani egy másfajta berendezkedéssel. A munka és tőke új kapcsolatának neve a hivatásrendiség lett, más
néven a korporatív társadalomszervezés. A társadalom horizontális osztálytagozódása helyett, az azonos szakmai
ágakat vertikálisan képviselő egyesüléseknek kell az azonos foglalkozási ághoz tartozó munkaadókat és
munkavállalóikat tömöríteni. Tehát, a hivatásrendiség nagy foglalkozási áganként tömöríti egy-egy szervezetbe az
embereket, függetlenül jövedelmüktől, társadalmi státuszuktól vagy származásuktól. A hivatásrend egyrészt a
gazdaság világához tartozik, másrészt a politikáéhoz, ugyanis a korporatív berendezkedésben azt a funkciót, amit a
többpárti parlament tölt be a liberális demokráciákban, a hivatásrendek küldötteinek érdek-képviseleti tanácsa tölti
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be. A „korporáció” szó utal a társadalom organikus
felfogására: egyetlen testként jeleníti meg a társadalmat,
amelynek minden egyes része más-más funkciót lát el. E
funkciók szervesen összefüggenek, az egyes részek csak
akkor tudnak jól működni, ha az egész jól működik, s az
egész test csak akkor lesz egészséges, ha minden egyes
része az.
A Quadragesimo anno tehát azt a társadalomszervezési
gyakorlatot tartotta újból megvalósítandónak a XX.
század első felének sokrétű problémáira, amelyet a
középkori céhek alakítottak ki. Olyan társadalmi modellt
rajzolt fel, ahol a hivatásrendeken alapuló érdekérvényesítést tette volna lehetővé. Az állam szerepe, pedig a
koordináció; a gazdaság- és szociálpolitikát felülről
szervező tevékenységével járul hozzá polgárai lét és
anyagi biztonságának fenntartásához. Az enciklika
hangsúlyozza, amit korábban XIII. Leó már leírt, de
kiegészíti azt még néhány lényeges elemmel, mint például: a munkás bérének elegendőnek kell lennie ahhoz,
hogy abból az egész családját fenntarthassa, így a
családanya otthon maradhasson. A munkaadók további
kötelességei pedig a munkahelyteremtés, amit „a nagylelkűség gyakorlásának kiemelkedően korszerű módjá”nak tekintett.
Az elsősorban a szociális problémákra reagáló
keresztényszociális eszme Európa szerte nagyon változatos politikai szervezeti formákban nyilvánult meg. A
XX. század elejére azonban világosan kirajzolódott két
irányzat, az egyik a Vatikánhoz szorosabban kapcsolódó,
inkább konzervatív és jobboldali irányzat, ami aztán a
főszerepet inkább a két világháború között játszotta, míg
a másik az alkotmányossághoz és demokratikus értékekhez erősebben kötődő áramlat, amely a második
világháború után vált meghatározóvá. Ez utóbbit tekintik
a modern keresztény demokratikus eszme előfutárának.
A keresztény politizálás számára a két világháború
közötti helyzet több kihívást is jelentett, mivel szembe
kellett nézni a kiépülő új hatalmi centrumokkal,
diktatúrákkal szemben. A második világégést követően a
Nyugat-Európai kereszténydemokrata pártok gyorsan
komoly politikai erőkké váltak, hiszen antifasiszta
múltjuk miatt ők voltak a leginkább politikailag legitimek. Ott, ahol pedig a kommunisták voltak erősek, a
közvélemény leginkább tőlük várta a baloldal hirtelen
megnőtt erejének ellensúlyozását. Európa újjáépítése
több kiemelkedő keresztény politikusnak is köszönhető,
mint Konrad Adenauer, Robert Schumann vagy Alcide
de Gasperi, akik többek között az Európai Unió alapítóatyái.
A XIX. századi magyar liberális politikusoknak is célja
volt a vallás magánszférába való utalása, s erre a
törekvésre adott válaszként született meg az 1890-es
években, a Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök
kezdeményezésére alapított Katolikus Néppárt. Prohászka korai írásaiban a liberális és konzervatív hagyományt meghaladó harmadik erőként tekintett a kereszténydemokráciára. A keresztényszocializmus mozgalommá szerveződése itthon, a XX. század első éveiben
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történt. 1903-ban, Giesswein Sándor győri prelátus kanonok vezetésével először a keresztényszocialista egyesületek szerveződtek meg, főként a püspöki városokban.
Majd 1905-ben ezeket összefogva alakult meg a
Keresztény Szociális Egyesületek Országos Szövetsége
Giesswein elnökletével. Két évvel később, pedig megalakult az Országos Keresztényszocialista Párt Budapesten, mely demokratikus követeléseknek adott hangot,
mint az általános, titkos választójog, illetve radikális
céljaik közt szerepelt a munkás és alkalmazotti réteg
nagytőke-ellenes törekvéseinek megoldása. Giesswein
felfogásában a politikai rendszer demokratizálása a szociális igazságosság érvényesülésének előfeltétele volt. A
Katolikus Néppárt 1918-ban egyesült az Országos
Keresztényszocialista Párttal, ezzel megalakítva a Keresztényszociális Néppártot. Utóbbit a Magyarországi
Tanácsköztársaság idején feloszlatták, majd betiltották, s
csak 1920-ban alakult újjá, egyesülve a Friedrich István
és Teleki Pál vezette Keresztény Nemzeti Párttal,
Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja néven. A KNEP
az első világháború utáni korszaknak meghatározó
politikai erő volt, a történelmi események hatásait kiaknázva, pedig a keresztényszocialista szakszervezetek
ekkor érték el legnagyobb sikereiket. Teleki rövid ideig
tartó elnökségét Bethlen István korszaka váltja, aki már
nem a keresztényszocialistákra, hanem inkább a kisgazdákra támaszkodott.
Az 1930-as évek változást hoznak a közgondolkodásban,
melynek egyik közvetítője a Prohászka Ottokár Társaság
volt. Tagjai közt ott találjuk Barankovics Istvánt a történész Szekfű Gyulával, Pethő Sándorral, a Magyar
Nemzet alapítójával, Schütz Antal teológussal, Sík
Sándor egyetemi tanárral. Az új nemzedék bírálta a
korabeli magyar társadalompolitika hiányosságait és
megfogalmazták a kívánatos szociális berendezkedés és
a méltányos politika alapelveit. A reformnemzedék egy
része pedig bekapcsolódott a Márciusi Front fasisztaellenes megmozdulásaiba, mások pedig a zsidótörvények üldözöttjeinek megsegítéséből vették ki részüket.
A kereszténydemokrata szellem megerősödésének fontos tényezője volt, hogy a politika és a társadalmi
mozgalmak szintjén szinte egyidejűleg jelentkezett
hirtelen változás. A hivatásrendi szervezetek, melyek a
keresztény szellemiséget és a szociális igazságosságot
egyszerre képviselték, egyaránt szembehelyezkedtek a
marxista munkásmozgalommal és a világgazdasági
válság hatására megerősödő fasizmussal. Az egyik
legsikeresebb kezdeményezés a KALOT (Katolikus
Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete)
volt. Ezek a népmozgalmak a legsikeresebb időszakokban közel egymillió főt mozgósítottak, akik a második
világháború után a kereszténydemokrácia társadalmi bázisává váltak.
A kormányzati politika szintjén, ténylegesen, a hivatásrendi-keresztényszociális elképzelések 1940-ben jelentek meg gróf Teleki Pál alkotmánytervében, melyet A
korporítv alkotmányreform néven tettek közzé. Teleki
ötvözni kívánta a hivatásrendiség általános vonásait a
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magyar politikai sajátosságokkal. A pártpolitizálás
megújítására irányuló törekvések 1943-tól erősödtek fel,
többek között Apor Vilmos győri püspök kezdeményezésére. A Demokrata Néppárt 1945 - 1949 között
működött Barankovics István elnökletével, a Kereszténydemokrata Néppárt utódjaként. A párt munkálkodását azonban előbb a nyilasok, később a kommunisták
nehezítették. Az előrehozott 1947-es választásokon, a
„kékcédulák” ellenére a második legnagyobb pártként, a
legerősebb ellenzéki pártként vehettek részt a
törvényhozás munkájában. A DNP egy olyan politikai
berendezkedést tartott kívánatosnak, melynek alapja a
helyi társadalom, a politikai közösség tagjai pedig aktív
résztvevők, ezért sürgették az önkormányzatiság alapjainak mielőbbi megteremtését. Programjukban szerepelt
a társadalmi igazságosság érvényesülését lehetővé tevő
szociális piacgazdaság kiépítése, ezért támogatták a
földreformot, valamint a stratégiai ágazatok államosítását. De a kommunistákkal ellentétben szükségesnek
tartották a közép- és kistulajdon védelmét. Elképzelésük
egy olyan gazdasági berendezkedés, ahol a gazdálkodás
célja nem a tőkés haszonszerzés, hanem maga az ember.
Ellenzéki pártként kísérletet tett a kiépülő kommunista
diktatúra megszilárdulásának megakadályozására, de a
demokrácia szabályait egyre inkább felrúgó kommunisták „szalámi-taktikája” nem kímélte a kereszténydemokrata pártot sem. A párt megszűnésével a kereszténydemokraták munkája emigrációban zajlott, az itthon
maradottakra azonban üldöztetés várt. Az ötvenes
években többen megjárták a börtönöket és az internáló
táborokat, vagyonukat nem egy esetben elkobozták. A

virágzó katolikus mozgalmakat fokozatosan szintén
felszámolták. Az emigrációba kényszerült keresztény
politikusok és keresztényszociális vezetők emigráns
szervezeteket alakítva törekedtek a magyar kereszténydemokrácia hagyományainak ébren tartására.
Az 1956-os forradalom napjaiban újjáéledő parlamentáris demokrácia néhány napra újra szót engedett a
kereszténydemokrata politikusoknak. Több csoportosulás is jelentkezett a politikában való részvétel igényével, szereplői azonosultak a forradalom jelszavaival és
követelték a vallásos emberek sérelmeinek orvoslását:
Mindszenty József hercegprímás, valamint a jogtalanul
bebörtönzött egyházi személyek szabadon bocsátását, az
egyházak működési szabadságának biztosítását, a tanszabadság visszaállítását, az egyházi iskolák visszaadását. A forradalom leverése után azonban a politikai
megtorlás újabb hulláma következett, ami nem kímélte a
keresztény politikusokat sem. A megpróbáltatások a
Kádári konszolidáció éveiben is folytatódtak. A titkosszolgálatok rendszeresen megfigyelték a volt katolikus
politikusokat, a papokat és a feloszlatott szerzetesrendek
tagjait is.
A magyar Kereszténydemokrata Néppárt 1989-ben alakult meg újra az európai kereszténydemokrácia hathatós
támogatása mellett. A párt újjáéledése mellett, fontos
megemlíteni az egyesületi élet újjáéledését is. Régi szervezetek jelentek meg újra, mint a KALOT, a Magyar
Cserkész Szövetség, vagy a Magyar Kolping Szövetség.
Az új egyesületek közül, pedig kiemelkedik a Márton
Áron Társaság és a legnagyobb keresztény civil szerveződés a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ).

*****

Zsófi

2012. november 25-én a
Dunaharaszti Szent
István templom falán
felavattuk a templomot
építő Drexler Antal
plébános atya emléktábláját. Az emléktáblát
a Dunaharaszti Polgári
Kör állíttatta.
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2012. Karácsony
Mets György versei és
Elmúlás címú festménye
SÉTA
Vén a gazda,
bottal jár,
köszvény gyötri,
s öreg a kutya,
kuvasz mintha
elkapta volna.
Kitartva egymás
mellett járnak.
A nap lement,
már mindkettő
vacsorált,
most lejárják,
legyen nyugodt
az álmuk.
Hej, fiatalon
tűzött a nap is,
oda se neki,
voltak ők daliák!

HOLTVERSENY

Karácsonyi elmélkedés
Gömöriné Fajta Anna verse
Istenem, ha csak Rád gondolok, szebb lesz e bűnös, romlott világ,
Nem kereszthalálod jut eszembe, hanem a feltámadás.
Mivel e világban élek, utánad másra is gondolok,
Bár legelső gondolatom mindig te vagy Uram, Jézusom.
Észre kell vennem a bűnt, amit sokan álszentként lepleznek,
Földi életedben emberek közt járva te is észrevetted.
De tudtál megbocsátani, én is tudok, ha a bűnt megbánják,
De sajnos nincs igazi bűnbánat, hanem csak áltatás.
Most az adventi szent időben, közeledvén Karácsony,
Itt az idő, bűnös ember, hogy sok mindenen elgondolkozz.
Sohasem késő megváltozni, rátérni az igaz útra,
Elhagyni a bűnt, és mindenkinek lehet boldog Karácsonya.
Egoista ember, ne csak magadra gondolj, ne legyél önző,
Rajtad kívül sok, értékes ember él öreg földünkön.
Ők a kisded születését őszinte, tiszta szívvel várják,
S e szent lelkületben még a szegénység sem lehet akadály.
Hívő ember tudja, ha most szegény, de ő lesz a leggazdagabb,
Ha életét Istennek szenteli, várja az örök haza.
Isten mellett a Mennyországban nincs gond, csak öröm és boldogság,
Minden ember e lelkülettel várja az év Karácsonyát.
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Ház hátánál, ahová
a nap melege még besüt,
házfalat támasztva
székében stroke ül.
Légycsapóval védekez,
elmerengve néz.
Hozzászólok:
– Szomszéd!
Néz felém,
csak méláz,
nincs beszéde sem,
s szemében a kérdés:
– Hát maga?
Görbebotom lássa,
felemelem
tartva magasra.
Ő legyint kezével,
kip-kop továbblépek,
– Minden jót –
elmegyek…
– Maga még jár –
biztató szót
vet utánam.
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LEGYÉL TE IS AZ IGAZSÁG HARCOSA
A XX. és a XXI. század az Isten mellőzésének, a pénz, a
hatalom, a karrier és az erkölcstelenség százada. Ezt nem
győzöm elégszer hangsúlyozni írásaimban és verseimben.
Én keresztényként tudok megbocsátani, és ha a bűnös
megbánást – igazi megbánást – mutat, meg is teszem. Az
igazságtalanság, a keserű valóság felett nem tudok azonban
szemet hunyni, ezért bármikor, bárhol, bárkinek elmondom,
nézzenek szembe a tényekkel. Ha Jézus most köztünk élne,
szinte naponta űzhetné ki korbáccsal a templomból,
parlamentből, önkormányzatból és állami hivatalokból a
farizeusokat. A megválasztott képviselők országos és helyi
szinteken, gyakran nem a választók, hanem saját, önző
érdekeiket képviselik. Akik fél évszázadig tönkretették
országunkat, kizsákmányolták, félelemben tartották a
magyar népet, most nagy hangon vádaskodnak, másokra
akarják hárítani azokat a bűnöket, amiket ők követtek el,
vagy egyszerűen letagadják ezeket.
Most a politikában, a művészetben, a közéletben is
tapasztalható a „pálfordulás”, de sajnos nem jó értelemben.
Szent Pál üldözte Jézust és a keresztényeket, de amikor
megvilágosodott, megtért, élete végéig kitartott Mestere
mellett: a vértanúságig. A mai „pálfordulás” sajnálatosan
mást jelent. A saulok színleg beépülnek az egyházi közösségekbe, a közéletbe kisebb, nagyobb pozícióba, de belül
megmaradnak azoknak, akik voltak. A pénz és a hatalom
motiválja őket. Igaz, ez nemcsak hazai állapot, hanem
világviszonylatban is tapasztalható. Idegállapotomtól függ,
hogy sokszor nem tudom, sírjak vagy nevessek, ha ilyen
álszent emberek megszólalnak, akár közösségben, akár
egyedül nekem. 99 %-ban azonnal reagálok, az 1 %-ban
nyelek egyet, hogy kíméljem idegeimet, de később valamilyen formában reagálok. Ettől függetlenül mindig
imádkozom értük, hogy vállalják múltjukat, mert múlt
nélkül nincsen jelen, s főleg nem lehet jövő. Jól tudom azt
is, hogy megváltozott korunkban a világ, de ez nem jelenti
azt, hogy letérjek a krisztusi útról, mert mások ezt várnák
el tőlem, csak így érvényesülhetek s néhány garasért –
júdáspénzért – eladjam, elkötelezzem magam azoknak,
akiket sem becsülni, sem tisztelni nem tudok. Nem
haragszom rájuk, de elhatárolódom tőlük. Viszont elszomorít, hogy becsapják embertársaikat, másnak mutatják
magukat, mint akik voltak, s ma is a képmutatás álcájában
tetszelegnek ország-világ előtt.
Az én fegyverem ellenük az ima, amit naponta elmondok
értük, és a szó, az írás. Ha minden ember: hívők és nem
hívők a becsületes, igazmondó, segítő, „normális” életet
élné, mindenki boldogulhatna, béke és nyugalom lenne a
földön. Ha ez bekövetkezne, azok is ráébrednének, hogy
van Isten, és Vele a föld már a Menny előképe lehetne.
Már hallani vélem egyesek ajkáról: „Ez csak álom.” De az
álmokat közös erővel, igaz emberekkel meg is lehet
valósítani. Valós az a mondás: „A remény hal meg
utoljára.” Amíg élünk, remélünk, Testvéreim.
A bolsevizmus, az istentagadás melegágya átformált sok
embert, rossz irányban. Ami a régi „békeidőben” elvétve
fordult csak elő, a fél évszázados megszállás egyre több
bűnt termelt ki magából, mely már az egekig kiált. Szülő
megöli gyermekét, a gyermek a szülőt, az unoka a
nagyszülőt, férj a feleségét, barát a barátot… Hova fajul ez

a világ? Az értelmes, istenfélő embereknek fel kell
világosítaniuk eltévelyedett embertársaikat.
Nagy a média felelőssége. A hírlapok a valóságot tükrözzék! A rádiónak, televíziónak a jót, nemeset, erkölcsöset
kell sugároznia a sok sztárocska és celeb zűrös magánélete
helyett! Nem is beszélve arról, hogy milliókat költenek az
úgynevezett sztárokat felfedező műsorokra. Ezeket a
pénzösszegeket karitatív célokra kellene fordítani, hogy az
emberek ne éhezzenek, és ne fázzanak. Sokan tesszük fel
magunkban ezt a kérdést, a kereskedelmi televíziók miből
finanszírozzák a milliókat?
Templomba járó hívek, ha elhagyjátok a templomot, a
hétköznapokban is a vallásos, hazafias életet kell élni. Nem
szabad bedőlni a magát balként aposztrofáló volt és mai
képviselők és támogatóik hazugságainak. Senki ne feledje
Isten szeme mindent lát és füle
mindent hall. Az embert
meg lehet téveszteni,
d e Ist e n t so h a .
Viszon t Ő fog
ítélkezni mindenki felett.

Most közeledik Karácsony ünnepe, Urunk, a kisded Jézus
születése. Ne csak az ajándékozás legyen a legfőbb
gondunk, hanem kapcsolatunk rendezése Istennel és
emberrel. Vezessük gyermekeinket a kisded Jézus jászola
elé, és világosítsuk fel őket a kis Jézus születéséről és
gyermekéveiről, életéről és tanításáról. Higgyétek, ezt nem
lehet elég korán kezdeni. A kisgyermek szíve, ha még tán
elméje nem is, elraktározza a hallottakat. A felnőtt ehhez
kérje a Jézus segítségét is. Ha így áll gyermeke vagy
unokája neveléséhez, nem kell félnie, hogy felnőttként,
mint bűnöző áll majd vele szemben. Tudom, kemény
szavak ezek, de sajnos a mai élet szinte naponta produkál
erre példát. Isten a maga képére és hasonlatosságára
teremtett minket embernek, maradjunk is meg Embernek.
A kis Jézus áldását kérve minden Testvéremre, kívánok
áldo tt, békés, nyugalmas karácson yí ünn epet, és egy
emberi körülmények között megélhető, boldog új esztendőt.
Úgy legyen.
Testvéri szeretettel: Gömöriné Fajta Anna

Illusztráció: Franz Ittenbach Szent Család
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ÉJFÉLI MISE A JUHHODÁLYBAN –

2012. Karácsony
Gáll Sándor

Rendhagyó éjféli misét láthattak néhány éve a Duna Tv nézői. Szimbolikusan hatóan hasonló helyen találjuk
magunkat 2007-ben, mint ahol a kis Jézus megszületett; egy kopott juhhodályban a hortobágyi Kónyapusztán. A hodály zsúfolásig telve az egykor itt élt kitelepítettekkel, mint 55 évvel ezelőtt, amikor ez a birkaistálló lakhelyük volt. A tévé képernyője előtt ülő nézők is részeseivé válnak az eseménynek, láthatják a helyszínen lévő valamikori internáltakon a hit erejéből fakadó méltóságot, amivel a legkilátástalanabb helyzetben,
terrorban is viselték sorsukat, és azt az alázatot, amellyel – ahogy valamikor, most is – átélik Jézus születésének misztériumát.
Kik ők, és hogyan kerülnek Szenteste ebbe a kietlen, sivár pusztai hodályába? Ehhez tudni kell, hogy a Hortobágy
hat évtizeddel ezelőtt történelmünk elhallgatott sötét korszakának egyik fájdalmas helyszíne volt. 1950-1953 között
családok ezrei raboskodtak itt a sztálini mintára létrehozott – sokak által magyar Szibériának nevezett – tizenkét
kényszermunkatáborban. Ezekről a táborokról a hitleri koncentrációs lágerekkel ellentétben a honi nyilvánosság előtt
kevés szó esik, s ha sokan hallottak is róla, mégis keveset tudnak az akkori valóságról, ott elviselt szenvedésekről.
1990-ig még a táborokat megjárt fogvatartottaktól sem tudhattunk meg semmit, mert nem
beszélhettek róla, megfélemlítették őket. A
levéltári anyagok pedig 1995-ig (!) nem voltak kutathatóak. Egyik internált, a harasztin is
többször megfordult Csongovainé Zsákai Piroska (a képen), egy hatvani vasutas család
tagja, néhány éve így emlékezett egy beszélgetésünkön:
– Hogyan kezdődött a vesszőfutásuk, mi
volt a bűnük?
– Nyolc éves voltam, amikor édesanyámmal
és három éves öcsémmel együtt a Hortobágyra telepítettek. Igazából semmi vétkünk nem
volt, csak az, hogy templomba járó, hívő keresztények voltunk. Szüleim vasutasok voltak,
s a többi vasutassal együtt a háború előtt lakást kaptak, biztos egzisztenciát, gyógykezelést és egyéb járandóságot. Érthető, hogy nem tudtak önfeledten azonosulni a proletárdiktatúrával. Akkoriban ennyi
elég is volt ahhoz, hogy elvigyék az embereket. Összeesküvőknek nyilvánítottak minket, mert tiszteltük és támogattuk a közelünkben élő ferences atyákat, akik korábban sokat segíttettek az itt élőkön.
1950. június 27-én, szüleim házassági évfordulóján és apám névnapján jöttek értünk. Berúgták az ajtót: a terített ünnepi asztalról azt hitték, hogy a burzsujok mindig így élnek. Őrjöngve törtek, zúztak. Apámat előttünk letartóztatták
és elvitték Recskre – ezt akkor mi még nem tudtuk –, minket pedig Hortobágyra. Állítólag szovjet lágerbe akartak
vinni, de nem fogadtak minket, így kerültünk a táborba, ahol semmi sem volt előkészítve. Először egy fal nélküli
pajtába vittek, de ennek a tetejét első éjszaka elvitte a vihar. Ezután egy birkahodályba kerültünk, aminek a padozata
fél méter vastag trágya volt. Ebben, mint sajtban a lyukak, voltak a patkányjáratok, ahova sötétedés után visszatértek
a nappal elűzött patkányok, és ránk támadtak. Valóságos háború alakult ki köztünk… Így kezdtük. A felnőtteket beosztották dolgozni a környékre, ahol kegyetlenül bántak velük. Éjszakánként rendszeresen felébresztették és sorakoztatták őket. A trágárságot, a szidalmazást és a megaláztatást is viselniük kellett. Éheztünk, fáztunk, sok verést
kaptunk. Három évet töltöttünk el így.
– Ez mély nyomokat hagyott egy nyolc éves lányban…
– Az egyik legiszonyatosabb emlékem nyolcévesen az volt pillanat, amikor láttam, hogy apámat letartóztatják, és a
nyomozó úgy rugdossa be a dzsipbe. Amikor pedig nekünk is menni kellett, el akartam búcsúzni kedvenc diófámtól.
Odaszaladtam és átöleltem a fát. Egy ávós utánam jött és a puskatussal a bal karomra ütött egy nagyot. Azóta is, ha
valaki bánt, a bal karom fáj...
– Szabadulás után?
– Nagyon nehéz volt visszailleszkedni. A kinti társadalom egy részével elhitették, hogy minket gyűlölni kell, s akik
nem hittek nekik, azok is kerültek minket, mert félelemben tartották őket. A hivatalos szervek hazaárulónak hívtak.
Volt köztünk egy nyolcéves kisfiú, akit hazaárulónak nevezett és leköpött a tanítója, a többi gyerek előtt! De jó példa
az is, hogy a hangom kellett az iskolai kórusban, de látszanom nem szabadott, mert én nem kaphattam úttörő nyak-
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kendőt. Ezért az utolsó sorban, sámlin ülve énekeltem. Régi otthonunkba nem kerültünk haza, mert közben a házunkat államosították, holmijaink meg ki tudja, hová lettek. Semmink sem maradt, a nulláról kellett kezdeni.
– Önben a sok szenvedés ellenére sincs gyűlölet.
– Küzdök az elhallgatás és az igazságtalanság ellen. Meg kell ismertetni a világgal, hogy kik vették el a szabadságunkat, kik orozták el anyagi javainkat! És kik ma ennek a haszonélvezői!
Az akkori igazságtalanságok ma is élnek. Mielőttünk a pályák, a lehetőségek teljesen zárva voltak, minket megfigyeltek, kartonunk volt. Volt olyan, akit még halála után is megfigyeltek… Apámat, akinek csak az volt a bűne,
hogy vallásos –„klerikális” – vasutas volt, Recskre vitték, a kényszermunkatáborba. Őt, miután meghalt, tovább figyelték: azt is lesték, ki látogatja meg a sírját.
– Megbocsátott?
– A megbocsátás nem az én kompetenciám. Ez Isten joga. Én nem tehetem. Ő megbocsáthat, ha kérik. De nem is kérik. Bennem szánalom van, sajnálom őket: minden nap azzal a tudattal ébrednek, hogy a gonoszságukért egyszer
bűnhődni fognak. Gyűlöletük jele ma is megvan: nagyanyám, amikor meghallotta, hogy elvittek minket, odarohant,
de már csak a szétdúlt lakást találta. A földről felvette azt a feszületet, amin az ávós addig ugrált, míg a korpusz lepattant róla. Ezt az ereklyét én később a ferenceseknek adtam: vigyázzanak rá, mert ez mementó, hogy a huszadik
században még egyszer megölték Jézust.

A HORTOBÁGYI MADONNA
Néhány kilométerre Kónya-pusztától fekszik Borsós, ami szintén
része volt a hortobágyi zárt kényszermunkatáboroknak. Oda 1952ben kerültek miskolci családok. Az egyik polgári otthonból valahogyan sikerült egy Madonna-képet, ami addig lakásuk központi
dísze volt, magukkal vinni. A család lakhelye egy átalakított tyúkól
lett, ahol egy öreg varrógép felett kapott helyet a Madonna. A táborban három katolikus pap is raboskodott; ők titokban miséztek a
szentkép előtt. A fogvatartott család egyik tagja így emlékezett
vissza életének erre az időszakára, egy internetes oldal hasábjain:
„Közeledett a KARÁCSONY. Megkaptuk a hazai csomagokat, a
ritkán engedélyezett életmentő utánpótlást. Az orvosságok, élelmiszer közé ezúttal fenyőgallyak is kerültek. Reggel futótűzként terjedt a hír: a rendőrség engedélyezi az éjféli misét a nagyhodály középső, un. iskolatermében. A reménytelenséget, letargiát mintha
szél fújta volna el, mindannyian nagy izgalomban kezdtük a készülődést. Sok száz család csomagjából a sok kicsi fenyőgally ünnepi,
fenyővel dúsan díszített oltárt varázsolt mindannyiunk Madonnája
köré. A kopott szürke terem díszes római bazilikává változott számunkra. Két papunk misézett. A harmadik, a kedves öreg Deák páter, egykori tábori lelkész már nem tudott járni. A terem zsúfolásig
megtelt, az ügyeletes rendőr csak nézte, hallgatta, majd csendben
kifordult. Fél éves rémálom után – hisz rémálom volt ez a kényszermunkatábor –, felcsendültek a karácsonyi énekek. A magasan lebegő Madonna-kép fénykoszorúval keretezve elvarázsolta színünket, a több száz rabszolgasorsra ítélt család szívét, felengedett a fásult reménytelenség. Volt-e
csengő, volt-e orgonaszó? Bizony nem volt, nem is lehetett. De szívünkből zengett a Mennyből az angyal azon a hortobágyi éjféli misén, 1952. december 24-én. Fel nagy örömre…Dicsőség… Mindenki énekelt, mindenkinek folytak a
könnyei, az ezerfős borsósi tábor foglyai, mint egy nagy család, akkor váltak igazán eggyé a sorsközösségben. Ennek
az éjféli misének az emléke szinte mindannyiunkban él fél évszázad múltán is.
Mi történt a Madonnával? 1953 szeptemberében szabadultunk földönfutóként. Albérletből albérletbe vándorolt a
család, évekig még Miskolcra sem mehettünk vissza lakni. A Madonna vándorolt velünk falusi szoba-konyhából városi mosókonyha-lakásba. Évtized múltán sikerült újra otthont teremtenünk, s Ő ismét régi fényében ragyogott. De
nem felejti a hortobágyi kamrát, ahol a kopott varrógépet szent oltárrá varázsolta és egy bűvös éjjelen
mindannyiunkat megvigasztalt…”
A két visszaemlékezés ma már csak két történet. De hat évtizede valóság volt, és a kisded Jézus születésének
misztériuma erőt, hitet adott a kényszermunkatábor lakóinak, és segítette őket a túlélésben. Gondoljunk néha
erre itt, a harmadik évezred elején, amikor a keresztény Európa fővárosában idén már nem lehet köztéri karácsonyfát állítani…
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Jézus? Jézus-kurzus?
Igen, Jézus-kurzus zajlott Dunaharasztin, a Fő úti plébánián szeptember 28-30. és október 12-14. napokon, azaz
két teljes hétvégén, mintegy 25 fő részvételével. Többségében Dunaharasztiról és Taksonyból jöttek a résztvevők.
Ezt a kurzust is a Szent András evangelizációs iskola
szervezte, amely korábban már tartott itt Harasztin Fülöp-,
Kornéliusz- és Emmausz-kurzust is.
Miért vállalják a résztvevők és a szervezők, hogy hétvégéjüket vagy hétvégéiket ilyen kurzuson töltik? Hiszen
száz más tennivalójuk is lenne: család, házimunka, barátok,
pihenés, megszokott hétvégi programok.
A szervezők is szabad hétvégéjükön vállalnak ingyenes
szolgálatot. Némelyek száz kilométereket utaznak, kicsi
gyermeküket hozzák magukkal, vagy éppen másokra bízzák őket, míg ők a kurzuson tanítanak, szerveznek, imádkoznak, énekeket tanítanak.
Miért szánják az emberek az
idejüket manapság ilyesféle
dolgokra?
Úgy gondolom azért, mert az
embereknek szükségük van
az evangéliumra, azaz a jó
hírre, az örömhírre. Így vagyok magam is. Keresem az
ösvényeket, amelyek elvezetnek a hit olyan megéléséhez, amelyben megtapasztalom Isten embert kereső, lehajló szeretetét. A Jézuskurzus is egy ilyen kis ösvény, amely közelebb vitt Istenhez, hiszen Jézusról szólt,
a négy evangélistáról, a négy
evangéliumról és rólam, rólunk. Jobban megismertük a
Bibliát. Megismertük Márk,
Máté, Lukács és János evangélistát, egyéniségüket, karakteres stílusukat, az egyes
evangéliumok sajátosságait, a gyógyító és irgalmas Jézust.
Jobban megismertük magunkat és társainkat is, mivel
nemcsak előadásokat hallgattunk, hanem sok-sok feladatot,
kis csoportban oldottunk meg. Sok közös élménynek
voltunk részesei. Az alábbi vélemények és tapasztalatok
beszédesen foglalják össze az 50 együtt töltött óra nagyszerűségét.

különböző látásmódok, látószögek meghatványozzák az
Örömhír erejét. Nem elég csak egy olvasat! Erzsike

Mit adott nekem a kurzus?
Intellektuális élményt, ahogy profi módon mutatták be és
hasonlították össze az evangélisták személyét. Lelki
élményt, ahogy az evangélisták tanúságot tettek Jézusról.
Közösségi élményt, ahogy a testvérekkel a csoportfeladatokon „törpöltünk”.
Andi

A Jézus-kurzus rengeteg információt és élményt adott
nekünk is. A Szentírás minél alaposabb ismerete megerősít
és növeli az önbizalmunkat a vallásról szóló vitákban.
Bátrabban teszünk tanúságot hitünkről, Jézusról.
Juli és Béla

Minél többet olvassuk a Bibliát, annál többet veszünk észre
annak igazságaiból. Ezt persze eddig is tudtuk, de ha
összevetjük az egy evangéliumról szóló négy leírást, a

Isten áldja a résztvevőket és mindazokat, akik lehetővé
tették a Jézus-kurzus megszervezését és megvalósítását.

Sokféle szemszögből ismertem meg a négy evangélistát,
így még szívesebben olvasom a Bibliát. Margaréta
Nagyon jó volt együtt lenni, a kurzust igazi közösségélményként éltem meg.
Nóri
A kurzus közelebb hozta az evangélistákat emberileg is,
ezáltal felismerhettem bennük magamat, és így közelebb
érzem magam Jézushoz.
Ricsi
Nagyon sok erőt adott a változásomhoz. Sok személyes
problémámat értettem meg a tanítások által. Sok segítséget
kaptam a problémáim megoldásához a tanítások által! Ez a
kurzus olyan volt, mint a Fülöp-kurzus. Arcul ütött, felrázott, megölelgetett, utat mutatott.
Olgi

„A négy kurzus közül, amelyeken a Szent András Evangelizációs Iskola jóvoltából résztvettem, számomra ez volt
a leginkább felemelő, és ez fogott meg legjobban. Erika
A négy evangélista és a négy evangélium sokoldalú és
együttes bemutatása, összehasonlítása szinte kortársként,
„ötödik evangélistaként” láttatja velünk Jézust és korát.
István

Tóth Istvánné
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„Az aratnivaló sok…”

– új hitoktatóink

Czifra Lászlóné interjúja
Örömmel látjuk, hogy az idei tanévben két
hitoktató, Czománé Patyi Beáta és Horváth
Péter kezdte meg szolgálatát Dunaharasztin és
Taksonyban. Őket kérdeztem hivatásukról, tapasztalataikról, gondjaikról, örömeikről. A Hit
éve jó alkalom arra, hogy újra és újra elgondolkodjunk hitünk továbbadásáról.
Kérlek, mutatkozzatok be röviden!
C.P.B.: Kiskunmajsáról származom. Jelenleg
férjemmel és három gyermekünkkel Dunaharasztin élünk – immár egy éve. Szegeden
végeztem történelem-hittanár szakon a Juhász
Gyula Tanárképző, illetve a Hittudományi Főiskolán. Ezt követően hitoktattam és újságírással foglalkoztam. Házasságkötés után kerültem Budapestre, ahol folytathattam mind a
tanári, mind az írói, szerkesztői hivatást (utóbbit már egy könyvkiadónál). A kismamaidőszak egy részét különféle továbbképzésekre
fordítottam. Miután családom és a tanítás révén kapcsolatba kerültem az átlagtól eltérő
fejlődésű gyermekekkel és nehézségeikkel, úgy éreztem, ez
kellő ösztönző erő ahhoz, hogy elvégezzem a fejlesztőpedagógia szakot. Ez teszi most teljesebbé a mindennapi
munkámat.
H.P.: Ráckevén lakom édesanyámmal és húgommal.
Vácott végeztem az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán,
mint Katekéta-lelkipásztori munkatárs. Emellett nemsokára
befejezem a tanítói szakot, melyben Ember és társadalom,
valamint Ének-zene specializációt vettem fel. Jelenleg hitoktatóként (katekétaként) dolgozom Taksonyban és Dunaharasztin. Nincs annál szebb, amikor saját, nehezen megszerzett tudásomat átadhatom a másiknak, mint egy ingyenes ajándékot.
Hogyan és mikor kerültetek kapcsolatba a hitoktatással?
C.P.B.: Gyermekként egy szerzetes atya, Baranyai László
tanított hittanra, aki szerzetestársával, Vitay Attilával a
rendszerváltás előtt, Kiskunmajsán összefogta a maréknyi
katolikus közösséget. Arra emlékszem, hogy későn, sötétben kellett órára menni, azzal a szülői jelszóval, hogy „nem
láthat senki”. Mégis szerettem oda járni, mert a templomban mindig nyugalom volt és az atyák jókedvűek voltak.
Első saját, immár hittanári élményemet Szegeden, a hittanár szak ötödik évfolyamának végzése alatt szereztem,
amikor egy évfolyamtársamat helyettesítettem, aki már
javában tanított akkor. Félévkor átvettem az egyik csoportját.
H.P.: Családom rendszeres templomba járó, tőlük kaptam
hitem első csíráit. Az akkori lelki atyánk – akit, azóta már
Bodajkra helyeztek át – rendszeres vendégünk volt vasárnaponként. Az Ő vezetésével, már viszonylag hamar, másodikos korom óta kezdtem az oltár mellett segédkezni.
Mindazt, amit Istenről tanultam, a hittanórákon és a ministrálások alkalmával ismertem meg. Az oltárszolgálat életem
egyik fő helyét foglalta el és foglalja el ma is. Elkísért

egészen az érettségiig. Akkor azonban dönteni kellett, hova
tovább, mit tanuljak. Így jött az ötlet, hogy hitoktató legyek. Akkor még nem tudtam, hogy ez a hivatás valójában
mit takar. Hajtott a kíváncsiság, hogy közelebb kerüljek
Istenhez. A tanulmányok során azonban annyira megtetszett az Atyák által oktatott teológia, hogy rá kellett döbbennem: ez az a pálya, amit nekem az Úr elrendelt. Természetesen sokszor nem is olyan könnyű a saját meggyőződésemet, a hitet átadni, gyerekeket formálni úgy, hogy
Istennek tetsszenek. De épp ez a hivatásom szépsége, ez a
kihívás számomra.
Milyen csoportokkal, korosztályokkal foglalkoztok?
Kihez melyik áll közelebb?
H.P.: Ebben a tanévben, Taksonyban négy 1. osztályos
csoportom van, kettő 4., és egy-egy csoport az 5., 6., 7.
osztályos hittanosokkal. Dunaharasztiban, a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskolában egy 4. osztályos csoportot
tanítok. Személy szerint nem tudok különbséget tenni
közöttük, mert mindegyiküket egyformán szeretem. Ami
megfogott bennük, az a romlatlan és önzetlen szeretet,
amellyel egymás és a nevelők iránt vannak. Amikor bemegyek hozzájuk, mindig eszembe jut Jézus szava, amit az
apostoloknak mondott: „Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám
a gyermekek, és ne tiltsátok meg nekik, mert ilyeneké az
Isten Országa.” (Lk 18,16) Reménykedem benne, hogy ez
a kedvességük és szeretetük végigkíséri majd későbbi
életüket. Bízom benne!
C.P.B.: Jelenleg az elsőáldozók felkészítésével foglalkozom Dunaharasztiban. Korábban az általános tanmenet
szerint tanítottam minden általános iskolai korosztályt
Szegeden, Kiskunmajsán, majd Budapesten. Egy évig
szakiskolásokkal is foglalkoztam.
Hozzám közel álló korosztályt én sem tudnék megnevezni,
mert a hitoktatásban sosem pusztán „korosztályos” tudásátadást láttam, hanem az egyes gyermeket igyekeztem,

57

Krisztus fénye
igyekszem kísérni, bárhol is áll a hitéletben. De ha úgy
fogalmazok, hogy melyik csoportban éreztem eddig legjobban magam, az az 1. és a 7-8. évfolyam volt. Egyetértek
Péterrel, amikor a kisgyermekekben rejlő szeretetről beszél, ilyesfélét tapasztaltam én is az elsősöknél. Nyitottak
voltak minden olyan dologra, ami egy kicsit is tágította
világlátásukat, és mindenekelőtt bizalommal voltak, ha
biztonságot éreztek. A nagyok esetében is ezt a bizalmat
emelném ki, mert ez volt az alapja annak, hogy az életükben aktuálisan fontos kérdésekről tudtunk beszélgetni –
őszintén és komolyan. Számomra is tanulságosak voltak
ezek a beszélgetések.
Milyen tapasztalataitok vannak a gyerekekkel
kapcsolatban? Mennyire fogékonyak a hitre? Szívesen
vesznek-e részt a foglalkozásokon? Mit szeretnek legjobban (ének, játék stb.)?
H.P.: A legérdekesebb tapasztalatom a szeretet, ami
másképp mutatkozik meg a kisebbeknél és másképp a
nagyobbaknál. A hitre, úgy érzem, nagyon nyitottak, nagyon fogékonyak, persze sokszor kell javítani őket,
többször pontosítjuk a fogalmakat. Szeretem, ha sokat
kérdeznek, mert ebből látom, hogy érdekli őket az adott
téma. Vannak osztályaim, amelyek a fogékonyságuk
mellett nagyon mozgékonyak, elevenek. Velük többször
játszok, vagy kisebb versenyeket szervezünk. Ilyenkor az
átlagosnál több pontot tudnak gyűjteni, amit matricára
válthatnak be. Nemrégiben éppen ők mutattak nekem egy
játékot, ami nagyon megtetszett, más osztályoknál is
fogom játszani. A játéknak közösséget összetartó, közösséget formáló ereje van, de e mellett persze a tervezett
törzsanyaggal is megismertetem a gyerekeket.
C.P.B.: Ugyanezt mondhatom én is a harmadikosokról:
érzékenyek a természetfeletti dolgokkal kapcsolatban.
Érdeklik őket a születés, az élet és a halál kérdései. Olykor
nagyon mély élmények törnek fel bennük egy-egy otthoni
esemény kapcsán. Ezt a korszakot átmenetinek is mondhatjuk, hiszen kezdenek megjelenni a kamaszokra jellemző
vonások, sokan a gyerekek közül már kezdik kialakítani
egyéniségüket, meglepően érett következtetéseket vonnak
le a világ dolgairól, míg mások még mindig a gyermeki
játékokkal vannak elfoglalva, és csak játszani szeretnének
az órákon. Miután nem egyformán fejlődnek, más-más az
Istenről alkotott elgondolásuk is. Nem egyforma az otthonról kapott muníció sem. Általában véve az a fajta
„mágikus, varázslatokkal teli” gondolkodás, ami egyébként
a kicsiket jellemzi, rájuk már nem mondható el. Nagyon is
konkrét és igaz válaszokat akarnak a kérdéseikre, és
lehetőleg egy egységes világképet, amiben biztonságot
találhatnak. Fogódzókat és szeretetet, figyelmet keresnek.
Milyen módszerekkel igyekeztek kicsiket és nagyokat
közelebb vinni Istenhez?
H.P.: A kicsiknek sokat mesélek. A történet után
kérdéseket teszek fel, a jó válaszra kártyát kapnak, ha a 10
db összegyűlt, azokat beválthatják matricára. Ezen kívül
sokat énekelünk és rajzolunk, színezünk. Ezekre a feladatokra piros pontot kapnak. A nagyobbaknál kicsit más,
nekik is van matrica, amit szintén 10 db összegyűlt kártya
után kapnak meg. Legtöbbször ún. irányított kérdésekkel
vezetem az órát, és a jó válaszokat jutalmazom. A verse-
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nyeket nagyon élvezik, olyankor sokkal hamarabb összegyűlnek a matricák.
C.P.B.: Én is úgy gondolom, a tanítás megszokott
módszerei (tanári magyarázat, egyéni és páros, illetve csoportmunka – benne játékok, mese, rajz, ének stb.) a
hittanórán is helyénvalóak és sikeresek azzal a különbséggel, hogy a Jóistent megláttatni csak hitelesen lehet. A
személyes életpéldánál nagyobb ereje csak a kegyelemnek
van.
Van-e kapcsolatotok a szülőkkel? Hogyan tartjátok
velük a kapcsolatot?
C.P.B.: Mivel elsőáldozásra készítem fel a gyerekeket, a
szokásosnál gyakrabban találkozom a szülőkkel, egyfelől
szülői értekezletek során, s vannak, akikkel a vasárnapi
szentmiséken vagy egyéb alkalmakkor is beszélgetünk. Az
elsőáldozásra való készület speciális, nemcsak a gyerekek,
hanem a szüleik életében is jelentős esemény. Ezért nagyon
fontos a szülői kéréseket, igényeket is figyelemmel kísérni,
megbeszélni. Ha jobban megismerjük őket, az a
gyermekeik megismeréséhez is közelebb visz. Sokat segít a
kapcsolattartásban az internet adta lehetőség és a telefon.
Ezt igyekszem is kihasználni – több-kevesebb sikerrel.
H.P.: Úgy érzem, a szülőkkel való közvetlen kapcsolattartásom hiányos. Mi, hitoktatók egy héten csak egyszer
találkozunk a gyerekekkel, egy órára. Én sokat mesélek az
óráimról az osztályfőnököknek, ezáltal mindig tudják, mi
volt az órán. Év elején minden elérhetőségemet megadtam
a szülőknek. Én leginkább csak azokkal a szülőkkel szoktam beszélgetni személyesen, akiknek a gyermekei járnak a
plébániai közösségekbe (szentmisére, énekkarra, ministráns
foglalkozásra). Őket ismerem személy szerint is már, velük
nagyon jó partneri viszonyban vagyok.
Jövőre az 1. és az 5. osztályban kötelező lesz a hittan
vagy erkölcstan oktatása. Tudjuk, a szülők felelőssége a
döntés, de tudjátok-e őket megszólítani ez ügyben?
Elsősorban azokra gondolok, akik elmaradnak a
hittanórákról (pl. elsőáldozás után), vagy megkeresztelkedtek, de nem járnak hittanra.
H.P.: A 2013/14-es tanév előre láthatólag sok kihívást
tartogat. Természetesen, mi, hitoktatók azt szeretnénk,
hogy azok a gyerekek, akik idáig hittanra jártak, továbbra
is járjanak, ők semmit nem fognak észrevenni a változásból. A tanmenet valószínűleg változatlan marad, de számomra az osztályzás az, ami kihívást tartogat. Az év eleji
hittanári értekezleten mindent meg fogunk beszélni, az
elsős és ötödikes szülői értekezletre is be fogunk menni,
mert személyesen szeretnénk megbeszélni a szülőkkel, ki
mit szeretne gyermekének választani: hittant vagy erkölcstan-oktatást.
C.P.B.: Ezt azzal egészíteném ki, hogy nagyobbaknál a
személyes megszólítást gondolom célravezetőbbnek.
Sokan közülük talán magára marad majd a döntéshozatalban. Mindenesetre érdemes előkészíteni ezt a kérdést.
Egyelőre konkrétumokat mi hitoktatók sem tudunk. De
számunkra, ahogy Péter is említette, nem az addig rendszeresen hittanra járó gyermekek megszólítása nehéz,
hanem azoké, akik korábban nem, vagy csak részlegesen
találkoztak a hit kérdéseivel. Ugyanakkor üdvözlendőnek
tartom, hogy az általános iskolai oktatásban szélesebb kör-
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ben megadatik a lehetőség, hogy a gyerekek egyáltalán
találkozzanak etikai kérdésekkel. Úgy látom, sokak számára ez igen hiányos terület. Erkölccsel foglalkozni manapság
nem divat, sőt, elbizonytalanítja az embereket, talán nevetségesnek is vélik. Ilyen körülmények között mégis úgy
gondolom, minden lehetőséget meg kell majd ragadnunk,
ami elősegíti a gyerekek hitoktatását és vallásos életre
nevelését.
Milyen programokat szerveztek a gyerekeknek a
hittanórán kívül?
H.P.: A gyermekeket mindig időben értesítjük az iskolán
kívüli hittanos programokról, melyek jó alkalmak arra,
hogy a szülőkkel is találkozzunk, beszélgessünk, jobban
megismerjük egymást. Advent első és második vasárnapján, a taksonyi plébánián kézműves foglalkozást szerveztünk, közben sütiztünk, teáztunk, beszélgettünk. Tavasszal tervezzük mi, hitoktatók, hogy a gyermekeket
elvinnénk Nagymarosra a Katolikus Ifjúsági Találkozóra.
Akik velünk voltak ősszel, nagyon élvezték, biztos tavaszszal is jönni fognak.
C.P.B.: A magam részéről az elsőáldozók összefogását
igyekszem megvalósítani a hittanórákon kívül, hiszen
jelenleg négy csoportban készülnek a Főplébánián. Ezt
célozza az ún. mini zarándoklat, ami a környező templomok meglátogatását jelenti gyalogosan, egy kis játékkal
fűszerezve. Ősszel már részt vettünk egy ilyen programon,
tavasszal tervezzük a következőt. Nagyon szeretek kirándulni, így szívesen viszem rövidebb-hosszabb „túrákra” a
gyerekeket – akik azonban nem feltétlenül csak a hittanos
csoportból kerülnek ki. Az egyházközségben valóban
számos program van a számukra, az azokon való részvételt
szorgalmazom elsősorban.
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Melyek azok a mozzanatok az oktatások során, amelyek
örömet szereznek nektek?
C.P.B.: Csodálatos, amikor a gyerekeken látom, hogy jól
érzik magukat az órán, vagy odajönnek, és se szó, se
beszéd, megölelnek. Nagyon jó érzés, ha látom, hogy
törekszenek megvalósítani, amiről beszélgetünk az órák
során. Ez persze gyakran csupán nekem szól, de szeretném,
ha életük részévé válna a „jóra” való törekvés. Maga a
tanításuk még nem jelenti azt, hogy a gyerekek jobbak is
lesznek tőle. A készség kialakulása nagyon hosszú időt
vesz igénybe, ami gyakran csak sok-sok év múlva lesz
látható. A hit élményéről nem is beszélve. Az én feladatom
– elvezetni őket a Jóistenhez. Utat mutatni. Így csak
„rövid”, de annál nagyobb öröm számomra, ha látom őket
a szentmisén. Nemrégiben okozott lélekemelő pillanatokat
(sőt órát) egy kislány, aki újonc ministránsként olyan
fegyelmezetten és precízen segédkezett az oltár körül,
annak ellenére, hogy egyébként a mindennapokban ritkán
bukkant fel nála ez a precizitás, hogy magam is
megdöbbentem. Ezek azok a pillanatok, amelyeket nem mi,
hanem „fentről” irányítanak.
H.P.: Nekem már az öröm, hogy az örök Igazságot
közvetíthetem, elmondhatom és átadhatom a tanulóknak a
hitemet. Persze, mint minden pedagógusnak, nekem is
örömet okoz, ha az elmondottakat vissza tudják adni, és
látom rajtuk, hogy értik, amit mondanak. A szünetben
legtöbbször „félve” megyek ki az udvarra hozzájuk, mert
letámadnak és végigölelnek, akár többen egyszerre. Nagy
örömet okoz nekem, hogy a tanulóim ekkora szeretettel
vannak irántam. Ilyenkor elgondolkodom egy pillanatra:
lehet, hogy mégiscsak jól csinálok valamit...? De nem csak
az a lényeg, hogy én mit érzek a tanóráimon, hanem, hogy
belőlük milyen nevelői hatást váltok ki.

Nagyon szépen köszönöm Nektek ezt a tartalmas beszélgetést. Tudjuk, hogy nagyon nehéz, de szép hivatás gyermekeinket Istenhez közelebb vinni. Áldja meg tevékenységeteket az Úr, Aki maga küld minket szőlőjébe munkásnak!

A Taksonyi kicsinyek kórusa
Höchszt Erikával és Horváth
Péterrel próbál. Énekükkel
szolgáltak már gyermekmisén.
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Rejtvény
A képeken látható híres magyar írók és költők
hiányzó vezeték- vagy keresztneveinek
megtalálásával, majd azok kezdőbetűinek
összeolvasásával megkaphatjátok Puszta
Sándor versének a címét!
Jó szórakozást kívánunk!

Puszta Sándor:
…………………………….
A hold beszűrt a kunyhórepedésen,
Ezüst halmot hintett szerte szépen.
A glória már fényes messze zengett.
Elaludtak. Szendergett a Gyermek.
Mária édesen, a bölcsőre hajolva,
József, az ács, s fejénél a szalma.
Aludt a csacsi és a hű ökör.
Ez éjjel nem riadt egy kutya se föl.
Bogrács alatt a tűz, csuporban a tej,
A fák, a bokrok, mind. És száz virágkehely.
Aludt a jószág. A tágas gádorok.
A mindig virrasztó csordapásztorok.
Egy kis bari, tán álmán, bégetett.
Sóhaja gyapjak tavába veszett.
Aludt a ház. A csend. A kispatak.
Háztető a nád. S a ház előtti pad.
Aludt a szerszám, a szíj, ostoron a nyél.
Gyalogúton, állva, elaludt a szél.
Gyöngyháztollú szárnnyal mind, a madarak.
Aludt az éj is, egy nagy fa alatt…

4. Szabó . . . . . .
1900-1957
3. . . . . Árpád
1886-1928
7. Benedek . . . .
1859-1929

A glória már csak szinte zümmögött,
Mint a hold zenéje alvó fű között.
A Hűség virraszt csak
Léptét hallani,
Hogy ébren legyen itt
Mindig valaki…
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11. . . . . . . Attila
1905-1937

2. Szép . . . .
1884-1953

1. . . . . . . Mihály
1883-1941

6. . . . . . . Jenő
1871-1957
5. Ady . . . . .
1877-1919

10. Janikovszky . . .
1926-2003

8. . . . . . Sándor
1900-1989

9. . . . . . . Gyula
1902-1983
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A HARAGOS HÓEMBER
Olyan sűrűn esett a hó, hogy egyszerre bealkonyodott tőle.
Lágy, nagy, gyerekökölnyi hócsomók szálldostak le az égből, és mi föltartottuk az arcunkat, hogy ráhulljon.
Nagyokat kacagtunk, ha az orrunk hegyén megállt egy kis
hóhalom, és prüszköltünk, mikor elolvadt rajta. Dobáltuk
egymást puha hócsomókkal, és ne győztünk eleget kacagni.
Édesanyánk egészen lefeledkezett rólunk, mint mi az uzsonnáról. Már sötét volt, egészen sötét, csak a hó világított,
s mi még egyre tomboltunk a hóban, s örültünk a nagy
szabadságnak. És nem is veszekedtünk, mint szoktunk, s a
teljes jókedvhez nem hiányzott az idegen fiúpajtás, mint
máskor. Itt volt pajtásnak a pompás hóesés.
Valamelyik a három öcsém közül elkiáltotta magát:
– Csináljunk hóembert!
– Éljen, éljen! – és már hozzá is fogtunk göngyölni a havat.
De hamar beláttuk, hogy nagy munkába fogtunk, nem
estére való, nem friss havazásban kifáradt gyerekeknek való mulatság az. Szaporátlanul gömbölyödtek golyóink, izzadtunk a hajlongástól, hóban turkálástól, s mindnyájan
roppantul örültünk, mikor a legkisebb öcsém, aki szeleskedve messzire elcsatangolt tőlünk, elvisította magát:
– Hóember!
– Hol van? Hol van?
– Itt! Itt! Igazi hóember!
Előrerohantunk. A kúria előtti virágos kis kert kerítésénél
valami nagy alkotmány állott. Fehér volt, tiszta hó tetőtől
talpig. Mozdulatlan. Vastag derekú, lábatlan; feje helyett
egy jókora golyó a tetejében.
Sűrűn esett a hó. Sűrűsödött a sötétség.
– Hóember az? – kérdeztem én gyanúsan. Legöregebb
voltam négyünk közt, legokosabb, s gyanús volt nekem,
honnan került ide ilyen hamar egy hóember.
– Persze hogy az! – sikoltoztak az öcséim.
– Ki csinálta volna?
– Marci csinálta, a kocsis! – visította Lacika. – Azt mondta
ma nékem, olyan hóembert csinál, lajtorjával kell a tetejére
mászni …
A hóember csakugyan iszonyúan nagy volt. Nagyobb, mint
az igazi emberek. Senki nem mert hozzá közeledni.
Megálltunk kissé távol, úgy néztük, és topogtunk a hóban.
– Az én hóemberem! – kiáltott rá Jóska.
Lacika gyáván elhúzódott mellém, a legerősebbhez.
– Eriggy te! – kiáltotta aztán.
– Nekem nem az enyém! – hátrált meg Jóska.
Tanácstalanul állottunk, s gyáván néztük a borzasztó állatot.
– Hátha mégse hóember, hanem igazi ember – vélte Pista is.
– Hogyan volna igazi ember – mondtam én –, akkor már
szólott volna!
– Nézzük meg! – mondta Jóska.
– Eriggy, na! – biztatott olyan frissen, hogy még a bátor
Jóska is megretirált.
– Nem mersz? – kérdezte Lacika.
– Én?! – csattant fel Jóska. – Dehogyisnem merek!
Rögtön elindult, s nagy kerülővel átment a túlsó oldalra,
onnan bámult reánk.
És tárgyalni kezdtünk, torkunkszakadtából kiabálva, mert
alig láttuk őt a sűrű hóesésben, a sötétben. És úgy kiabáltunk egymásnak, mintha egy egész kilométerre lettünk
volna kint a pusztán.

Móricz Zsigmond meséje

– Onnan is hóbul van? – visította
Lacika.
– Innen is! – rikoltotta Jóska.
– Akkor igazán hó!
– Persze hogy igazán!
Erre hallgattunk egyet.
Jóska újra kiáltott egy borzasztó
nagyot:
– Pistaaa! – mintha a révésznek
kiáltana a Tisza túlsó partjára.
– Heee! – rivallt vissza ugyanúgy
Pista.
– Hallod, amit mondok?
– Hallooom!
– Valamit találtam ki.
– Miiit?
Jóska tölcsért csinált a két kezéből a szájához – úgy rikoltotta:
– Ki kell próbálni, hogy igazán hóember-e a hóember!
– Jóóó!
Jóska egész csendesen elkacagta magát, de azért persze jól
hallottuk, hiszen közel volt hozzánk.
Azzal újra elkezdte a harci üzenetet:
– Megmondjam, hogy?
– Meeeg!
– Csinálj eg jó kemény labdát!
– Minek?
– Hihi… Csaaak! … Én is csinálok! Mind csináljatok…
Csináááltok?
– Csináluk!
– Csak csináljatok!
Lehajoltunk, és szaporán gyúrtuk a havat: jó kemény
hógolyókat csináltunk belőle.
– Megvan?! – harsogta Jóska.
– Meeeg! – trombitáltuk mi.
– No, most rajta. Egy, kettő, hááá-rom!
Taktusra elrepítettük a golyókat. Neki a hóember fejének.
Ó, frisseszűek voltunk az ilyenre, kitaláltuk a Jóska tervét!
Abban a percben pokoli ordítást hallottunk.
A hóember fölrobbant, s mennydörgő hangon ripakodott
ránk:
– Hejnye azt a láncos-lobogós teringettét! – és köpködte a
havat. – Aki szedtevette! Hát mi vagyok én? Hóbul vagyok
én? Mingyán a nyakatok közé sózom ezt a botot én!
Kaptuk is mi a lábunkat a nyakunk közé. Usgyé, szerteszét,
mint a csirkék!
Csak bent a konyhában tértünk magunkhoz a rémülettől.
A juhász, aki édesapámra várt az udvaron, még akkor is
lármázott, és törülgette a szeméből, szájából a hógolyókat.
Földig érő nagy bundájában, úri süvegében, hóval színig
befödve, igazán nappal is bevált volna hóembernek.
– Mán csak elvártam, mi lesz ebből a bolondságból! –
kiabálta. – Hogy én hóember volnék! Egye meg a kotlós ezt
a havat, még az orrom is bedugult tőle.
Nagyot prüszkölt, s mi csaptunk rá olyan kacagást, de olyat,
hogy tavaszig se hagytuk abba.
Csak annyit kellett kommadírozni Jóskának, hogy:
– Egy, kettő, hááá-rom! – már ott hemperegtünk a földön, s
a fülünkbe csengett a haragos hóember dühös prüszkölése.
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A Kereszténység Szakrális Építészete
5. fejezet
Az újkor szakrális építészete
Barokk
1. rész
A szakrális építészettörténet sorozatom jelen fejezetében
bemutatott stílusirányzat a mai kor embere szemében a
„templomépítészet”. Ha szóban vagy rajzi formában le kéne
írni, hogy milyen egy templom, akkor 100-ból 99 ember egy
barokk templom jegyeit írná körül. A körülöttünk lévő világ
színfalai, az épületek, terek, formák, színek, de a tiszta
természet is rendkívüli mértékben hat elménkre, befolyásolja
gondolkodásunkat, alakítja alapvető benyomásainkat. Európa
ma is álló szakrális épületeinek túlnyomó része ezen stílus
jegyeit hordozza.
A barokk stílus megértését számos előítélet nehezíti. Sokan
téves képzetek alapján csak a formák öncélú megjelenéseként, mesterkélt, túlkapó díszítésként értelmezik. A zsúfolt
hatáskeltés miatt sokan valódi tartalom nélküli, felszínes
hatásvadászatnak, a szemlélők, hívők befolyásoló eszközének
tartják. Az ilyenfajta elmarasztalás koránt sem új keletű,
közel két évszázados múltra tekint vissza. A művészettörténetben gyakran megesett, hogy egy kor stílusirányzatát
követők a korábbi stílusirányzatot gúnynevekkel látták el,
csúfolták. A XVII. század uralkodó építészet-, művészettörténeti stílusát is így keresztelték el a korai klasszicizmus
idején barokknak. A spanyol nyelvben a barruecónak, a
portugálban barocónak mondták a szabálytalan, deformált
igazgyöngyöt. Később ez került át kibővült jelentéssel a
köznyelvbe. Már a XVI. század végén a francia nyelvhasználatban a baroque szó mindazt jelenti, ami félresikerült,
különös, furcsa, meghökkentően szabálytalan. Végül a latin
nyelvekben is ilyen jelentéssel használják ma is.
Gian Lorenzo Bernini: Szent Teréz extázisa
A reneszánsz eszménye, ahogy azt a korábbiakban megismerhettük, az arányok harmonikus rendjébe fogott, egyetlen nézőpontból, egyszerre teljes egészében feltáruló,
mindenekelőtt a tömegével ható „befejezett” forma, amelyen belül önálló egységekké lehatárolt, egyenrangú részegységek
társulnak egymáshoz, komplex összhangban. A barokk ennek épp az ellenkezője. Mindinkább megbontja, talányossá
teszi, misztifikálja a tömegforma egységét. A harmonikusan statikus állapot megnyugtató egyensúlya helyett a dinamikus
változás feszültségét, a kibontakozó, alakulóban lévő állapotot tükrözi. A folyamatosan részegységekre oldott, térbeli
rendszeren belül az alkotó elemek szükségszerűen befejezetlenek, kölcsönös függőségben nyílnak meg egymás felé. A
reneszánsz térképzéssel ellentétben a részformák többirányú kapcsolata miatt a síkkal szemben a térbeli mélység jut fontos
szerephez, és a hatásban főképp az egymásba átoldódó formák festőisége érvényesül.
A barokk művészet kialakulása, önálló művészeti stílussá válása rendkívül szorosan kötődik az ellenreformációhoz. A
barokk stílus rendkívüli mértékben tükrözi az ellenreformáció lenyomatát. A tridenti zsinat (1545-1563) után a római
katolikus egyház harcba lépett a vallást reformáló törekvések ellen. Ebben a harcban az egyházi politikát szolgáló
művészetre az a feladat hárult, hogy visszacsábítsa a híveket, hogy a templomokban zajló szertartásnak olyan misztikusan
felragyogó, ünnepi keretet adjon, amely az érzékekre hatva megnyitja az embert az e világon túli befogadására. A barokk
a lenyűgöző látvány erejével fokozza, ellenállhatatlanná teszi a prédikáció logikus érveit. A képzőművészetben, az
építészetben ez óhatatlanul a formálás gazdagításához, a terek bonyolultabb komponálásához, a dinamikus mozgás
szenvedélyének növeléséhez, az állandóan valami újat, váratlant kínáló látványosság kidolgozásához vezetett. Ez a
művészi kifejezésmód az ellenreformációs egyház céljainak maradéktalanul megfelelt, mégpedig minden külső kényszer
nélkül, a stílus lényegéből fakadó természetességgel. Egy német történész, Werner Weisbach 1921-ben „A barokk, mint
az ellenreformáció művészete” címen írt a korról.
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A katolikus egyházat a reformáció ellen vívott harc
mindenekelőtt a haladásért küzdő, érzelmileg és
érdekből is az új iránt fogékony polgársággal állította
szembe, és a kiváltságaihoz görcsösen ragaszkodó,
minden változással mereven szembeszegülő nagybirtokos nemességet tette szövetségesévé. Nem
véletlen, hogy az érdekazonosság, a szemlélet és az
igény közössége a művészetben is oda vezetett, hogy
az egyház mellett, az egyházzal együtt ez a réteg lett az
ellenreformációt jól szolgáló stílus legfőbb pártfogója.
A szakrális építészeten túl a nagyszabású barokk
alkotások, kastélyok számottevő része is főúri
megbízásból született.
A barokk fénykora a XVII. század, a racionalizmus
évszázada. A kor stílusának mechanikus univerzumát
az okság törvénye rendezi. Olyan ez a világ, mint
valami soha meg nem álló, a végtelen tér egészét
betöltő hatalmas gépezet, amely beindításának kezdetétől fogva változatlan, örök szabályok szerint
működik. A létezésnek itt egyedül az adott értelmet,
hogy a létező dolog alkatrésze volt az egésznek, és
teljesítette a mozgás folytonosságának fenntartásában
ráháruló részfeladatot. Ennek a szemléletnek a
tükrében, ennek mintájára szervezték az épített
környezetet is. A barokk mester nem önmagában
Róma, Szent Péter tér és Szent Péter Bazilika
kiteljesülő, befejezett egységet alakított, hanem elemekből összeálló, együttesként kezelt, de együttesében is
mindig valamilyen még nagyobb egységbe szervesen beépülő részletet. Az alá-és fölérendeltségből kibontakozó
folytonosságot, a felépülés irányát a barokkban mindig a tengely hangsúlyozza, mégpedig nem a forma szimmetriáját
jelölő, hanem a kapcsolatait szervező funkcionális tengely. Ennek elsődleges feladata az, hogy irányítson, hogy megszabja
a formák organikus mozgásának kötött útvonalát. A végtelenséget szimbolizálva, a barokk építészeti axis, az épített rend
határát áttörve, kifut a végtelenbe. A XVII. században ez annyira a dolgok természetes létezésének a velejárója volt, hogy
látszólag illogikusan még ott is jelentkezett, például egy interieurben, ahol nem volt mód a határoló falak tényleges
megnyitására. A barokk ilyenkor szívesen fordult segítségért a társművészetekhez, elsősorban a festészethez, és mesterien
szerkesztett perspektívával, az érzékek megtévesztésével hívta létre, zárt belső térben is, a határtalan kitáguló tér
illuzionisztikus élményét. A barokk nyugtalanító feszültséget teremt, és ha teheti, ezt szándékosan fel is erősíti.
Széthúzódó folytonos rendszerré tágítja az együtteseit, hogy bármelyik nézőpontból csak a viszonylag befejezett,
hiányérzetet keltő részletét lehessen áttekinteni, és az egész rendszer csak a végigjárás, a mozgás során váljon érthetővé.
Ennek érdekében a részleteket is külön-külön mozgással telíti. A vonalvezetés lendületével, a felületek meghajlításával, a
konvex és konkáv elemek szembeállításával, az anyagok és a színek céltudatos megválasztásával, a feszített arányok
ütköztetésével, a formák plasztikus alakításával, a fény és az árnyék kontrasztjának kiaknázásával, a feltárulás
váratlanságával fokozza a hatás erejét. A kapcsolatok szervessége azt követelte, hogy a külső és a belső, a tömeg és a tér,
az épület és a környezet szinte észrevétlen, fokozatos átmenetekkel oldódjon egymásba. Ennek érdekében a barokk
fellazítja a kontúrokat, kiugrókkal, pavilonokkal, előrenyúló szárnyakkal, a tetőidom mozgatásával teresíti a tömeget. Az
oldott tömegképzés, a tér bevonása a tömegformák közé döntően befolyásolta a felület megjelenését. Míg annak a
reneszánszban az volt a feladata, hogy az egyszerű testté összefogott, tisztán kimetsződő tömeget körülzárja, most nem
lehatárol, nem elválaszt, hanem közvetít. A barokk homlokzat a külső és a belső, a tömeg és a tér között létesít
kölcsönösen egymásra utaló, szerves kapcsolatot. Ebből adódóan kilép a térbe, meghajlik, törik, hullámzó mozgásba
lendül, rétegződik, erős plasztikájú tagozatokat, a síkot megbontó ornamenseket hordoz. Ez a fajta szabad alakítás szinte
korlátlan lehetőséget ad egyéni variációk kidolgozására, amelyek olykor valóban meghökkentően egyéniek, ám ez
korántsem öncélú. A formálás ma már szertelennek tűnő túlzásait valójában a kor szemléletéből fakadó racionális szándék
motiválta.
A XXI. század szellemiségére talán a barokk stílus kifejezőeszközei hasonlítanak a leginkább, azzal a hatalmas ellentéttel,
hogy a barokk kifejezőeszközei nem voltak öncélúak. A barokk, szakrális építészetben megnyilvánuló elsöprő mértéke,
egyértelműen a római katolikus egyház ellenreformációs tevékenységének köszönhető. A barokk szakrális építészet
nyomot hagyott szinte valamennyi korábban épült templomon is. Vizuális kifejező ereje nagyobb hatást ért el a valaha
létrejött bármely stílusnál.
Felhasznált irodalom:

Szentkirályi Zoltán: Az építészet története: Újkor, Barokk

Összeállította: Érces Gergő
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Adventi zenés áhítat Dunaharasztin, 2012. december 9-én
Újszerű összeállítás volt, amely végigkísérte az üdvtörténet eseményeit az angyali üdvözlettől a kis
Jézus bemutatásáig a templomban. Rendezte Fazekas Tamás
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A hagyományos karácsonyi koncert Taksonyban, 2012. december 16-án
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A VÁROS FELÉ
Csöndben bandukolunk az út szélén. Ő fenn a
nyeregben, én előtte, gyalog. Nem látom, mégis érzem
minden mozdulatát, és aggódom… Milyen messze
vagyunk még?
Emlékszem, hogy csodálkoztam, amikor elsőre
igent mondott nekem. A város egyik legszebb lánya…
persze, nem valami nagy város, ő pedig nem forgott
nyilvános helyeken. „A különös lány” – inkább így
nevezték. És óvtak tőle – néhány „jóakaró” mindig
akad… „Miért nem olyat veszel el, akiről már előre
tudod, mikor mit fog tenni? Erről a lányról sohase
tudhatod, mit gondol!” – És valóban: rám vetette
szelíd, égbelátó tekintetét és azt mondta: – Igen. Egy
pillanatra megborzongtam, mert mintha a világ zendült volna meg erre a szóra – de a következő pillanatban rám
mosolygott, és én elfelejtkeztem minden aggodalmamról.
De hová is menjünk? Félek, egyik rokonom sem tud fogadni. Vagy az ismerősök…? Már előre kioktattak:
„Tudod, jól kell helyezkedni. Annak, hogy az ember előnyére fordítsa a dolgokat, megvan a maga módja…” – De én
nem értek mindehhez! Én csak egy egyszerű mesterember vagyok – a szakmámban jó, és az egyenes, ésszerű utakat
szeretem. Ezért is jöttem zavarba, amikor észrevettem… mi történt? Hiszen addig minden útja és tette tiszta,
átlátható volt. Talán valami rossz esett meg Vele, talán kényszerítették… de Ő továbbra is csendes és nyugodt volt.
Nem értettem… de nem akartam bajt hozni a fejére, már tervezgettem, hogyan küldöm el titokban… amikor az a
fényes alak figyelmeztetett álmomban: ne tegyem. „…a
benne fogant élet a Szentlélektől van.” Nem igazán értettem
Füst Milán: Repülj!
– de engedelmeskedtem, és olyan boldog nyugalom áradt el
bennem, amit képtelen vagyok megmagyarázni.
Igyekezz, ó igyekezz lélek
Készülődtünk csendes örömben. …Befejeztem a
E föld körén repülni túl!
bölcsőt és már egy kicsiny székbe fogtam, amikor Ő
Nézz feljebb: ott tisztább az ének...
meghozta a hírt, hogy idős rokonainak csodálatos módon fia
Lásd: – hol csattogó harc hangja dúl:
született. „Istennél semmi sem lehetetlen.” …Igen, ebbe a
E föld-világon nem szívesen élek.
mondatba kapaszkodtam hirtelen kétségbeesésemben is,
amikor kihirdették a rendeletet. Rohantam haza…Ő egy
Itt múlnak el, itt repülnek az évek
pillanatra csendesen maga elé meredt, aztán rám nézett és
És fellázadnod, sírnod oly nehéz,
csak ennyit kérdezett: –Mikor indulunk? Azóta, az egész
Oly gyorsan zátonyára fut az ész,
úton, egyetlen zokszót se szólt – de én látom, ahogy
S a szív az égre ellankadva néz...
időnként erősebben szorítja meg a kantárt…
Nézz feljebb: ott az égi mértan
Istenem, kit hordozunk mi itt magunkkal?... Mi
Szabálya fénylik és oly egyszerű!
történik majd, ha az Úrtól származó tiszta és tökéletes élet
S nem kérded többé, mi miért van,
találkozik ezzel a bűnös világgal – és mi hogy bírjuk azt ki?
Mert nincs kérdés több ott, hol a derű
Hogy fog az a gyermek rám tekinteni? – Hiszen nem én
Hol tiszta ívek és körök
vagyok az apja…és mégis. Amikor Őt magamhoz vettem –
Honában már a gondolat örök!
minden emberi okoskodás ellenére, a Küldött szavára –,
akkor felelősséget vállaltam Mindkettőjükért. Most már
Ott fenn öröktől tündököl a Törvény
mellettük maradok egész életemben.
S ahogy holdak és napok kerengnek,
Közeledünk. A város ünnepi fényei hidegen és
Ne hidd, nem fáj az: közben ők merengnek,
ridegen világítanak elénk…jaj, eléggé betakartam-e Őt?
S mosollyal múlnak el a századok...
Már fáradunk, és nem a fizikai erőnk, nem is a
Ó lélek, – e földön itt elfáradok
lelkesedésünk visz tovább. Csak a hit, hogy ez a mi utunk,
S nincs kedvem többé keresni a kulcsot,
bármilyen nehéz is – és hogy nemsokára megérkezünk.
Mit zúgva elmerít az örök törvény
A pár lassan haladt tovább. Gyors lovakkal
S mit Isten tengerébe elhajított,
száguldottak el mellettük, aztán egy-egy nagyobb, zajos
Hogy nyissam véle majd a titkok ajtaját...
csapat is megelőzte őket. Végül egymagukban maradtak. Az
egyre sötétedő úton csak egy kicsiny csillag állt meg
Te szőke égi lánynak símogasd haját
felettük; lenézett rájuk, fényes örömmel felragyogott, aztán
S ott fenn építs magadnak tiszta házat,
csöndesen és hűségesen kísérte őket – Betlehem felé…
Ott fenn, – ott int a Magyarázat!

Bánfalvi Bella
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FÉNY ÉS SZERETET

Az éjszakai fényeket bemutató videoanimációk a Suomi NPP műhold felvételei segítségével, 2012 áprilisában kilenc
napon át és 2012 októberében tizenhárom napon át készültek. A műhold 312-szer kerülte meg a Földet, míg a Föld
minden pontjáról tisztán látható képet rögzített.
A rövid videót a NASA honlapján egy kedves ismerősöm ajánlotta.

Hogyan ragyognak a dúsan kivilágított, lüktető, éjszaka is élettől nyüzsgő nagyvárosok az éjszakában!
Pénz bősége, fény és ragyogás. Európában Észak-Olaszország, Németország nyugati pontjai,
Franciaország szíve dúskál a fényben, a többi rész merő sötétség. Az amerikai kontinens északi felének
keleti partján fényfüzér, a többi rész sötétbe burkolódzik. Afrika körvonalai szinte láthatatlanok. A
gazdag civilizáció nyomai az emberi szupertechnika segítségével leképezve.
Karácsony tiszta fényét, a békés ragyogást vajon hol látják meg többen: az éjszakai fényözön vidékein
vagy a feketeségbe burkolódzott területeken?
(Angela)
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=156524031
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Keresztes Szent János: ELSŐ ROMÁNC
„IN PRINCIPIO ERAT VERBUM” –
A SZENTHÁROMSÁGRÓL SZÓLÓ
EVANGÉLIUMRA
Kezdetben vala az Ige,
Istennel az Ige egy lett,
az Őbenne lakozásban
végtelen öröme tellett.
Mely először kimondatott,
a Kezdet mélyében rejlett,
az Ige maga volt Isten,
Isten maga volt a kezdet.
Nincs kezdete az Igének
hiszen önmaga a kezdet.
Az Ige, a Fiúisten
a kezdetben született meg.
Az örök fogantatásban
örökösen Ő fogant meg,
az örök lényegülésben
örökké Ő lényegült meg.
Fiúisten dicsősége
Atyjában találtatott meg.
Atyaisten dicsősége
Szent Fiában testesült meg.
Szerelmes szerelmesében,
egyik másikával egy test,
egy szerelem két szerelmest
önmagában egyesített.

Ővelük a dicsőségben
egyenlőképp osztozik meg.
Három személyt láthatunk itt,
három személyt – egy szerelmest.
Egyetlent formáz belőlük
lényege a szerelemnek,
azt, akiben Ők lakoznak
s hárman egyformán szeretnek.
Mert ki őket birtokolta,
az, kit birtokukba vettek,
mind a hárman egy személynek
szerelmében részesednek.
Ez a lény – ők mind a hárman,
három személyben is egyek,
mondhatatlan kötelékkel
összefűzve rejtelmesek.
Nincsen határa az őket
egyesítő szerelemnek,
hárman benne együtt élnek,
lényegében részesednek.
Egyetlen szerelem ébreszt
mindennél nagyobb szerelmet.

Krisztus fénye

A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek évente négyszer megjelenő folyóirata
XIII. évf. 5. sz. (49) ~ 2012. Karácsony ünnepe
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