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Ösvény 1.1.szám
szám

Szeretnénk újságunk következő számában elindítani a „Kérdések és
válaszok” rovatot. Ha felmerül Önökben valamilyen egyházzal kapcsolatos kérdés, kérjük írják
meg nekünk a főszerkesztő, Endrédy Balázs
e-mail címére: endredy.balazs@gmail.com!
Köszönjük!
Kérjük, hordozzanak benünnket imáikban!
A következő szám lapzártája: 2016. február 3.
Megjegyzés:
A 12. oldalon található szerkesztői
megjegyzés forrása a Bakos Ferenc féle
idegen szavak szótára.
A hátsó borítón található imádság eredetije: www.virc.at

Beköszöntő

Kedves Olvasók!
Endrédy Balázs és a szerkesztők közössége
Nagy örömünkre szolgál, hogy Önök is olvassák újságunk legelső számát, melyet azért
hoztuk létre, mert úgy éreztük, hogy szükség van egy magyar, katolikus, rendszeresen
megjelenő magazinra.
Olvashatnak interjút egy ferences szerzetessel és egy egyháztörténelmi írást. Megjelentetünk tanúságtételeket is, a Karácsonyról is
szó esik az újságban. Az ősszel lezajlott püspöki szinódus kapcsán a családról egy premontrei atya tájékoztat. Sorozatot indítunk
„gondolatok a párkapcsolatról” címmel.
Újságunk címe: „Ösvény”. Sokat gondolkodtunk, mert ez az egész magazin irányát meghatározza. Felmerült ötletként az „Életünk
Krisztus”; a „Kőszikla” és az „Út” is, de mégis
az „Ösvény”-nél éreztük azt, hogy egy rövid,
tömör és sokatmondó cím. Benne van, hogy
életünk egy út az Isten felé, s hogy ez a csapás
nem széles, hanem egy keskeny ösvény, amin
bizony nem könnyű rajtamaradni.
Ebben szeretne segíteni újságunk

■
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Riport egy ferencessel

Interjú Jeromos
testvérrel
A Sapientián (Szerzetesi Hittudományi
Főiskola) kerestük fel Balázs Jeromos ferences testvért, és arra kértük, beszéljen
hivatásáról, a keresztény hit megéléséről
és a karácsonyról.

Assisi látképe

Endrédy Balázs, Szirt Ádám

H

ogyan alakult ki a szerzetesi
hivatásod?

Nagyon hálás vagyok azért,
hogy a szentendrei Ferences Gimnázium diákja lehettem hat éven
keresztül. A szüleim nagy szeretettel neveltek engem a húgommal
együtt, de a hitbeli fejlődésem inkább a plébániához és az iskolához
kötődött. Szentendrén találkoztam
először ferencesekkel: az osztályfőnököm és több tanárom is ferences volt, és vonzónak láttam az
ő életüket. Közben egyre jobban
éreztem magam az osztályközösségünkben. Talán túlságosan is
csöndes, zárkózott gyerek voltam,
de a hat év során egyre nyitottabbá alakított az Úristen, és a végén
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meghívott egy népes szerzeteskö- Mit tartasz a szentmise leglényezösségbe. Ezt magamtól biztosan gesebb elemének? Hogyan kerülnem tudtam volna így kitalálni… het közel hozzánk a misztérium?
„egyre nyitottabbá alakított az Úristen, és a végén
meghívott egy népes szerzetesközösségbe”
Szokás a ferences gimnáziumokban, hogy a végzős osztályokat
elviszik Assisibe, abba az olaszországi városba, ahol Szent Ferenc,
a rend alapítója élt. Vannak osztályok, akik busszal mennek, mások
biciklivel. De kialakult egy kisebb
közösség, akikkel gyalog tettük
meg az 1300 km-es utat. Ez egy
nagyon hosszú zarándokút volt, a
közösség örömével, de sok csönddel is: Volt idő gondolkodnom,
imádkoznom: Merre vezet tovább
az Úristen? Az út során vettem kézbe először Szent Ferenc imádságait
is. Nagyon megrendített az, hogy
milyen mély istentapasztalata van
ennek az embernek: az Úrral való
kapcsolata nem csak egy ráadás,
nélkülözhető többlet számára, hanem minden. Nem akar mást, mint
az evangélium szerint élni. Mire az
út végére értünk, addigra egy belső út is elvezetett addig, hogy egész
életemet odaadva szeretném Jézust követni Szent Ferenc nyomában. Érettségi után jelentkeztem
a Ferences Rendbe, most pedig
a pasaréti rendház közösségében
élek tizenhét rendi testvéremmel
együtt, ebből 9 fő örökfogadalmas, és 11 szerzetesnövendék.

Azt hiszem, a szentmise egészében lényeges: minden részére nagy
szükségünk van. Történetileg az
átváltoztatás, a kenyértörés volt
először, minden egyéb eköré épült
már a kezdetektől. Számomra a
szentmise csodája az, hogy Isten
és ember távolságát, amit mi magunktól sosem lennénk képesek
áthidalni, az Isten lépi át felénk
Krisztusban. Ő „nap nap után
megalázza magát, leszáll az oltárra és a pap kezébe adja magát”
(Szent Ferenc első intelméből).
Számomra a legtöbbet az evangélium és a szentáldozás jelenti.
Karácsonyra készülve felidézhetjük Szent Ferenc karácsonyát: ő
állította fel az első betlehemet a
greccio-i remeteség kicsiny barlangkápolnájában, mert szerette
volna a maga valóságában látni,
hogy Jézus milyen szegényes, méltatlan helyen született meg. De
a jászolba nem tette oda a gyermek Jézus szobrát, hanem kibélelte szalmával és üresen hagyta,
mert a betlehem fölött bemutatott
szentmisében valóságosan jött el.
A szentmisén való részvételünk
akkor gyümölcsöző, ha nyitottak
vagyunk erre a találkozásra. Nem
kell megijedni attól, ha elkalandoznak a gondolataink, hanem
alázattal, szelíd erővel tereljük
vissza őket. Előfordulhat, hogy

Riport egy ferencessel
lat, hogy a szeretet nem az, ha két
ember egymást nézi, hanem ha
ugyanabba az irányba néznek. A
szentmisében is ilyesféle ajándék a
közösség: az hoz össze bennünket,
hogy ugyanabba az irányba nézünk, ugyanaz a misztérium fogja
össze a tekintetünket, szívünket.
Mit tanácsolsz a mai kor emberének: hogyan lehet hitelesen megélni a Krisztusi életet?

másból sem áll a szentmise, mint
hogy próbálom összeszedni magam, főleg most, az adventi roráték idején… De ez egy – elkalandozásaimmal együtt is – odaadott
idő: az Úristen ekként fogadja.
Azt is fontosnak gondolom, hogy
ne szolgáltatást várjunk a szentmisétől – ne csupán jóleső érzéseket
vagy élményeket. Még a közösség
sem önmagáért van! Antoine de
Saint-Exupérytől, a Kis herceg szerzőjétől való az a nagyszerű gondo-

Sokan és sokféleképpen elmondják, hogy a mai kor embere rengeteg kihívással találkozik, ami
a korábban élő embereket nem
érte. Nem tudom, mi volt régen,
de tény, hogy ma gyors iramú világgal kell lépést tartanunk! Számtalan elvárás ér, és rengeteg dolog
köti le a figyelmünket, így az nagyon elaprózódik, sokféle napi feladat, találkozás között. Valahogy
minden, ami körülvesz, lefoglal
magának bennünket. Az Egyre érdemes figyelni a sokaságban: arra,
hogy Istené legyen az első és legfontosabb hely az életünkben. És
egy ilyen élet megszólít másokat is.
A teológia mellett egy nem egyházi egyetemre is járok, magyar-latin szakra. Az ottani diáktársaim
közül kevesen vallásosak, és még
kevesebben tudják, hogy szerzetes vagyok. Legalábbis nem ez az

Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál

első, amit megtudnak rólam. De
igyekszem olyan ember lenni, aki
megszólítható, akiben bízni lehet
– és sokszor mély beszélgetések is
kialakulnak, amelyekből kiderül,
hogy valójában mindenkiben ott
van a vágy, amelyet egyedül Isten
képes betölteni. Kell, hogy a világ
lássa rajtunk, hogy mi nem pótlékokkal, kis-istenekkel töltjük meg
a szívünket, hanem valóban Is„a karácsony:megajándékozottságunk ünnepe”
tenhez fordulunk ezzel a vággyal.
Hogyan készüljünk fel a karácsonyra, hogy lelkileg „felövezve” (vö. Lk.
12,35) várjuk az Úr eljövetelét?
Szeretném egyre jobban Szent Ferenc példája szerint megélni a karácsonyt. Számára a Megtestesülés
titka, az, hogy Isten nem egy távoli, megközelíthetetlen Úr csupán,
hanem emberként jön közénk,
kulcsfontosságú. Isten emberré
lett, és semmi sem idegen Tőle,
amit az embervoltunk szegénységeként, gyöngeségeként ismerünk
föl magunkban. Nagy örömhír
ez! A karácsony: megajándékozottságunk ünnepe, s elsősorban
az ajándékozó Istené. Egymást is
ezért ajándékozzuk meg. Fontos,
hogy ne csak a magunk előkészületeitől várjuk, hogy szépen „sikerüljön” az ünnep: készüljünk rá,
tegyük széppé, de a csoda – hála
Istennek – mindig kiérdemelhetetlen, ingyenes ajándék marad.

■
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A szentatya tanítása

Ferenc pápa:

Olvassátok a
Bibliát!
Ferenc pápa előszót
írt a Biblia egy új, kommentárokkal
ellátott
kiadásához, amely a
fiatalokhoz szól.

Magyar Kurír
Kedves fiatal barátaim!

H

a látnátok a bibliámat, talán
nem lenne rátok semmiféle hatással. Azt mondanátok: „Ez lenne a pápa bibliája?
Egy ilyen régi, elhasznált könyv?”
Talán ajándékoznátok nekem egy
újat, talán olyat is, ami ezer euróba kerül… Nem, nem szeretném!
Szeretem a régi bibliámat, azt,
amelyik fél életem során elkísért.
Látott örülni, áztatták a kön�nyeim: felbecsülhetetlen kincs
számomra. Érte élek, és a világon
semmiért meg nem válnék tőle.
Nagyon tetszik nekem a fiatalok
bibliája, amelyet most kinyitottatok: annyira életteli, olyan gazdagon vannak benne szentek, fiatalok
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tanúságtételei, hogy az embernek
kedve támad egy szuszra elolvasni az elejétől kezdve az utolsó oldalig. És aztán? Aztán eldugjátok,
eltűnik egy könyvespolcon, talán
hátul, a harmadik sorban, és végül belepi a por. Egy napon pedig
a gyerekeitek eladják majd a bolhapiacon. Ne! Ez nem lehet így!

országokban úgy bánnak azzal,
akinek bibliája van, mintha kézigránátot rejtegetne a szekrényében.
Mahátma Gandhi, aki nem volt
keresztény, egyszer azt mondta:
„Rátok, keresztényekre egy olyan
könyvet bíztak, amelyben elegendő mennyiségű robbanóanyag
van ahhoz, hogy az egész civilizációt ezer darabra robbantsa szét,
hogy átfordítsa a világot, és békét
vigyen egy háborútól pusztított
bolygóra. Azonban úgy bántok
vele, mintha egyszerűen csak egy
irodalmi mű lenne, semmi több.”

El akarok mondani nektek valamit. Napjainkban a keresztényeket üldözik, még inkább, mint az
egyház kezdeti időszakában. Mi
ennek az oka? Üldözik őket, mert
keresztet viselnek és Krisztusról
tesznek tanúságot; elítélik őket,
mert van bibliájuk. A Biblia nyil- Mit tartotok hát a kezetekben? Egy
vánvalóan egy végtelenül veszélyes irodalmi remekművet? Régi, szép
könyv, olyan veszélyes, hogy egyes történetek gyűjteményét? Ebben az
esetben azt kellene mondani sok kereszténynek, aki a Bibliáért vállalja a
börtönt és a kínzást: „Igazán balgák
voltatok és kevéssé elővigyázatosak: ez csak egy irodalmi alkotás!”
Nem, Isten szavával eljött a világba
a fény, és soha többé nem alszik el.
Evangelii gaudium kezdetű apostoli
buzdításomban írtam: „Mi nem a
sötétben botorkálva keresünk, nem
is várhatjuk, hogy Isten külön szól
hozzánk, mert »Isten beszélt. Többé
már nem a nagy ismeretlen, hanem
megmutatta önmagát.« Fogadjuk
be a kinyilatkoztatott szó utolérhetetlen kincstárát” (EG 175).

A szentatya tanítása / Egyházunk történelméből
Valami isteni van tehát a kezetekben: egy könyv, amely olyan, mint
a tűz; egy könyv, amelyben Isten
beszél. Ne felejtsétek tehát: a Biblia nem azért van, hogy a polcra
tegyük, hanem inkább azért, hogy
a kezünkben tartsuk, gyakran olvassuk, mindennap, akár egyedül,
akár társaságban. Egyébként is
társaságban sportoltok, társaságban mentek vásárolgatni. Miért ne
lehetne közösen, ketten, hárman
vagy többen olvasni a Bibliát? Akár
a szabadban, a természetben elmerülve, az erdőben, a tengerparton,
este gyertyafénynél… Mély és felkavaró élményben lesz részetek.
Vagy talán féltek, hogy nevetségnek látszotok mások szemében?
Olvassátok figyelmesen. Ne maradjatok meg a felszínen, mint amikor
egy képregényt olvas az ember. Isten szavát nem lehet egyszerűen átfutni a szemünkkel! Inkább tegyétek fel magatoknak a kérdést: „Mit
mond a szívemnek? Isten beszél
hozzám ezeken a szavakon keresztül? Talán sóvárgást, olthatatlan
szomjúságot kelt bennem? Mit kell
tennem?” Isten szava csak így tudja
kifejteni erejét; az életünk csak így
alakulhat át, válhat teljessé, széppé.

„E jelben győzni fogsz!”

A Római Birodalom keresztényüldözései sok mártírral
gazdagították egyházunkat. A fordulópontot Nagy Konstantin jelentette, aki 313-ban szabad vallásgyakorlatot
biztosított.
Endrédy Balázs

N

agy Konstantin édesanyja,
akit Szent Ilonaként tisztelünk, játszott jelentős szeElárulom nektek, hogyan olvasom repet fia megtérésében. A Szent
a régi bibliámat: gyakran a ke- Kereszt megtalálását is neki tulajzembe veszem, olvasok belőle egy donítjuk.
kicsit, aztán félreteszem, és engedem, hogy az Úr nézzen engem. 312-ben Konstantin Milviusnál
Nem én nézem Őt, hanem Ő néz fontos csatára készült, Maxentiengem: Isten valóban ott van, jelen nus ellen. Az ütközet előtti nap
van. Így engedem Neki, hogy vizs- délutáján furcsa látomása volt: „…
gáljon, és érzem – és ez nem szen- miközben imádkozott, az Úr egy
timentalizmus –, a mélyben érzé- fénylő kereszt és egy felirat látokelem, amit az Úr mond nekem. mását küldte a császárnak, mely
arra figyelmeztette őt, hogy ezen
Olykor nem beszél: akkor nem jel által győzedelmeskedni fog.”–
érzek semmit, csak ürességet, tudósít Eusebius Pamphilius. Este,
ürességet, ürességet… De türel- álmában újra megjelent neki Isten,
mesen ott maradok, és várok, ol- és elmagyarázta neki a jelenés érvasok és imádkozom. Ülve imád- telmét. Másnap, a csata előtt elrenkozom, mert fáj, ha térdelek. delte, hogy a katonák páncéljaikra
Előfordul, hogy imádság közben fessék a kereszt jelképét. Október
elalszom, de nem baj: olyan va- 28-án Konstantin legyőzte Maxengyok, mint a gyermek, aki az apja tinust. Hálából 313. február 3-án
mellett van, és ez az, ami számít. kiadta Licinius-szal együtt a milánói ediktumot, amely megszünteti
Örömöt akartok okozni ne- a keresztényüldözést, vallásszakem? Olvassátok a Bibliát! badságot rendel el. Sőt, visszaadta
az egyháznak elkobzott birtokait,
A ti Ferenc pápátok
épületeit, ezekből alakultak ki az
első bazilikák.

■

Konstantin azonban a kereszténységben nem csak az igaz vallást láthatta, hanem a társadalmat összetartó erőt is. Most, hogy már nem
kellett a katakombákban, titokban
gyakorolni a keresztényeknek hitüket, gyorsabban terjedt. I. Theodósius így azon kívül minden más
vallást betiltott (391).
Konstantin azonban csak a halálos ágyán keresztelkedett meg. Ebben szerepet játszhatott a korabeli
bűnbánati fegyelem is: a vétkesnek
nyilvánosan kellett megvallani bűnét, és kiközösítették. Húsvét vigíliájakor a katekumenekkel együtt
fogadta vissza az egyház. Milyen
kellemetlen lett volna egy császárnak ez a procedúra. Egyszerűbbnek
tűnhetett a halálos ágyon megkeresztelkedni, a keresztség szentsége minden bűnt eltöröl. Az egyház
hatalmának erősödését jelzi, hogy
Theodósius 390 karácsonyán Szent
Ambrus felszólítására elvégezte ezt
a kellemetlen szertartást.
A keleti egyház szentként tiszteli
ennek ellenére Konstantint, a katolikusok csak édesanyját: imájával
kiesdette a békét.

■
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Élet a halál után
Az alábbi írás a sokakban felmerülő kérdésekre keres
válaszokat; kik azok, akik a pokolba jutnak? Van-e egyáltalán valaki a pokolban? Tényleg annyira szörnyű a pokol, mint amennyire egyesek mondják, vagy az csak egy
szimbolikus leírás? Van-e tisztítótűz? Kik juthatnak be a
mennyországba? Hogyan lehet a mennyországba kerülni? És vajon mennyire nehéz bejutni oda? A cikk betekintést enged egy belső útba, az igazság őszinte keresésébe.
Szirt Ádám

Van-e egyáltalán halál utáni élet?

E

z bennem nem igazán volt
kérdés, de sokak számára felmerül, többek között a saját
társaságomban élő emberek között is. Akik azt mondják, hogy a
halál után nincs élet, nekik el kell
tudniuk ezt képzelni, mivel ebben
hisznek. Sokkal egyszerűbb abban
hinni, hogy valamilyen formában
akkor is tudatunknál leszünk. Ha
a testünk el is veszik, akkor a lelkünknek fent kell maradnia, nem
lehet ugyanaz a megsemmisülés
a lelkünk osztályrésze, mint a testünké (legalábbis az utolsó ítéletig).
Itt talán felmerülhet az a kérdés is,
hogy van-e egyáltalán lelkünk.
„Az Isten megalkotta az embert a
föld agyagából, az orrába lehelte az
élet leheletét, és az ember élőlénnyé
lett. (Ter 2, 7)” – tanítja a Szentírás.
Ez már egy bizonyíték, de ha valaki
számára nem az, akkor gondoljon
csak az állatokra. Ők is élőlények
és van agyuk, meg tudnak jegyezni
dolgokat, akár be is taníthatók egyszerű mozdulatokra. De gondolkozni nem tudnak, nem képesek a
mérlegelésre. Ösztönszerűen cselekednek, a legfontosabb számukra a
fajfenntartás és a táplálkozás. Nem
tudnak beszélgetni, nem hisznek
dolgokban, nincsenek jó cseleke-
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„Akik azt mondják, hogy a
halál után nincs élet, nekik
el kell tudniuk ezt képzelni,
mivel ebben hisznek.”
deteik és bűnt sem követnek el.
Mi emberek mások, egyedüli kivételek vagyunk. Minket Isten másnak teremtett, a saját képmására alkotott. Ezért van lelkünk. Bennünk
is vannak ösztönök, ugyanazok,
mint az állatokban, de mi felül tudunk kerekedni ezeken.
A legnagyobb példa erre a római
katolikus papok és apácák, a cölibátus gyakorlói. Ők pusztán Istenszeretetből lemondanak a házastársi
életről, hogy teljes egészében Istennek és az embereknek szolgáljanak.
A testük vágyik a társra, de az Úr
a lelkükbe más vágyat is programozott, itt nyilvánul meg igazán a lélek hatalma a test fölött és minden
egyes ember lelkének transzcendens volta.
Tegyük fel, hogy megsemmisülünk
a halál után, így nincs mennyország
és pokol sem. Akkor igazság sincsen, és az életnek sincsen értelme!
Akkor egyedül csak a földi javakért
kéne küzdeni. Egyetlen értelmes
és logikus cél az lenne, hogy mi-

nél kényelmesebbé és élvezhetőbbé
tegyük az életet, mert aztán úgy is
meghalunk és akkor mindennek
vége. Akkor valójában egy bűnöst
sem kéne felelősségre vonni, hiszen
csak azt csinálja, ami neki a legjobb,
kihasználja a lehetőségét, s nekünk
is ezt kéne tenni.
Ebbe rossz belegondolni, ez nem
lehet így. Megint csak egyszerűbb
hinni a nagyobb jóban. Bizonyítékként pedig itt van Jézus Krisztus. Ő
megmondta, hogy van örök élet. És
az is teljesen világos, hogy van pokol is és mennyország is.
Kik juthatnak a pokolba?
„Én pedig azt mondom nektek: Már
azt is állítsák a törvényszék elé, aki
haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák
a nagytanács elé. Aki azt mondja
neki, hogy te bolond, méltó a pokol
tüzére. ” (Mt 5, 22) – mondja Jézus.
Nagyon szigorúan hangzik ez a tanítás. Gondoljunk bele, mi hányszor mondjuk ezt felebarátunkra.
Könnyen feltételezhetjük azt, hogy
egy ilyen szónak nincs jelentősége.
Pedig nagyon is van. Mennyire meg
tudnak bántani egyes szavak, vagy
akár elég a durva hangsúly is. Az
egyház hivatalos álláspontja szerint
az az ember kárhozik el, aki a halá-

Az ember túlvilági sorsa
los bűn állapotában van, nem bánja
meg és így hal meg, vagy elutasítja
Istent, Jézus Krisztust. Tulajdonképpen az ilyen ember saját magát
ítéli az örök kárhozatra.

hibát, hogy elestek és bűnt követtek
el, hanem azzal, hogy elfogadták a
vétküket és megmagyarázták saját
maguknak az ellenkezőjét. Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy
amikor meghalunk, akkor a Jóisten
számon kér tőlünk mindent, minden jót és minden rosszat és nem
úgy fog megítélni minket, ahogy mi
gondoljuk, hanem úgy, ahogyan Ő
gondolja, tökéletesen igazságosan.

Az számít halálos bűnnek, ami súlyos dolog, tudva és akarva teszünk
meg (v.ö. Katolikus Egyház Katekizmusa 1857.). A bocsánatos bűnök
kisebb vétségek (tudva és akarva),
vagy súlyos dolgok, amelyet teljes
ismeret vagy beleegyezés nélkül te- Visszakanyarodva az eredeti kérszünk.(v.ö. KEK 1862.)
déshez, nem tudhatjuk, hogy hányan és kik kárhoznak el, senkire
Ezek a meghatározások azonban sem mondhatjuk, hogy a pokolba
arra jók, hogy az ember a lelkiis- került, még a legmegátalkodotmeretében megtalálja a határokat tabb emberre sem. Nem tudhatjuk,
és egy objektívabb mérce alapján hogy a halál pillanatában mi járt
tudjon osztályozni. Fontos viszont, az ember fejében. Ha akkor őszinhogy az embernek mindig töre- tén megbánta a vétkét, akkor megkednie kell a bűn kerülésére, a kis menekült. Mindenkinek úgy kell
és nagy bűnök kiküszöbölésére is. élnie, hogy bármelyik pillanatban
Soha semmilyen körülmények kö- meghalhat. Tehát indulásra készen
zött nem szabad elfogadni a bűnt, kell állnunk. „Legyetek hát éberek!
a bocsánatos bűnt sem. Sajnos, ez a Nem tudjátok ugyanis, mikor érkemai társadalomban nagy probléma, zik meg a ház ura.” (Mk 13, 35). Miaz ember kompromisszumot köt a után meghaltunk, már nem tudunk
bűnnel. És ekkor beleesik a Sátán érdemeket szerezni és rosszat sem
csapdájába. Ezért önmagában kevés tenni, az alapján ítélnek meg minaz embernek csupán a lelkiisme- ket, amit a halálunkig megtettünk.
retére hallgatni, mert képesek vagyunk bemagyarázni magunknak, Kerül valaki a pokolba?
hogy ami rossz és bűn, az talán nem
is bűn vagy még rosszabb, amikor a Fontos kérdés, amely bizonyára sobűnbe belemagyarázzuk, hogy akár kakban felmerül, hogy van e egyáljó is lehet adott esetben. Erre jó pél- talán valaki a pokolban. Úgy gonda a tisztaság kérdése. A házasság dolom, hogy ennek a kérdésnek a
szentségét nem véletlenül alapította Jézus Krisztus. A szexualitást
kizárólag a házaspároknak szánja a
Jóisten. A házasság előtt a szex bűn,
akkor is, ha a pár nagyon régóta
együtt van és tervezik az esküvőt.
És itt nem lelkiismeret alapján kell
megítélni a cselekedetünket, hanem a tanítás alapján. A lelkiismeret jó dolog, ezt a Jóisten azért adta,
hogy segítsen nekünk, hogy terelgetni tudjuk saját magunkat kétséges helyzetekben. Több embernél is azt láttam, hogy elfogadta az
egyház tanítását és teljesen egyet is
értett vele, de amikor megtörtént a
baj, amikor „elesett” az illető, akkor
változtatott a hozzáállásán azért,
hogy tovább tehesse a bűnt lelkiismeret-furdalás nélkül. Nem ítélem
el őket, én is követek el hibákat és
gyakran vétkezem is. Azonban ők
nem azzal követték el a legnagyobb

rossz megválaszolása miatt sokan
félrecsúsznak az életben. Sajnos,
sokan állítják azt, hogy Isten an�nyira szeret mindenkit, hogy nem
küld senkit sem a pokolra szenvedni. Ráadásul, ami a legrosszabb,
vannak katolikus papok vagy vezetők, pozícióban lévő emberek, akik
ezt meg is erősítik, félrevezetve ezzel a híveket.
Jómagam is kisgimnazista koromban ebben reménykedtem. De ebben nem hihetünk, mert ez alapjaiban kérdőjelezné meg a hitünket.
Isten végtelenül irgalmas és megbocsátó, és tökéletesen szeret minket, de ne feledkezzünk meg arról,
hogy tökéletesen igazságos is. Hol
lenne az igazság, ha olyan ember
bekerülne a mennyországba, aki
úgy halt meg, hogy ellene mondott Istennek és megátalkodott volt
a rosszban egy olyan mellett, aki
egész életében törekedett a jóra és
megbánta minden bűnét elfogadva
Jézus Krisztust.
Ez nem lenne igazságos. Tegyük fel,
hogy nincs pokol. Akkor ugyanaz
a helyzet, amit kifejtettem annál a
kérdéskörnél, hogy van-e a halál
után élet. Ha nincs pokol, nincs
igazságszolgáltatás sem. Megint
csak ott tartunk, hogy nincs tulajdonképpen valódi cél, nincs értelme az életnek, mert bármilyen ros�szak is vagyunk, Isten megbocsát
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nekünk, még kérnünk sem kell őt.
A másik fontos tény Jézus tanítása a
pokolról. Több alkalommal is világosan fogalmaz a kárhozat helyéről,
aki nem éli meg a hitet, aki rosszat
mond a felebarátjára, aki megbotránkoztatja a másikat az a gyehennán fog égni. „ Az emberfia elküldi
angyalait. Azok összeszednek országában minden gonosztettet és
gonosztevőt, és tüzes kemencébe
vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. ” (Mt 13, 41-42).
Ha ez a büntetés nem következhet
be, mert senki sem kerülhet a pokolra, akkor mi értelme volt Jézus
szenvedésének? Az Ő halála kellett,
hogy mindenki üdvözüljön. Akkor
vizsgáljuk meg az utolsó vacsorán
elhangzott szavait: „Vegyétek és
igyatok ebből mindnyájan, mert ez
az én vérem kelyhe, az új és örök
szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. ” (Mt 26, 28)
A kiemelt sokakért szón van a most
a hangsúly. Ez a szó sokáig vita tárgyát is képezte az egyházban, mivel
egy ideig több országban engedélyezték a mindenkiért fordítást. De
ez nem volt hiteles, mert Jézus nem
ezt mondta szó szerint. Ő a sokakért szót használta. Ezzel a szóval pe-

„amely értetek és sokakért kiontatik”
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dig egyértelműen megcáfolhatjuk
azt a feltevést, hogy Jézus a kereszthalálával és feltámadásával egyetemesen mindenkit a mennyországba
juttat. Az Isten mindenkit meghív
az örök életre. Mindenkinek fenn
áll a lehetőség, hogy üdvözüljön, de
csak akkor, ha elfogadjuk az Egyház
tanítását és igyekszünk megélni.
Jézus a saját Vérét mindenkiért ki
akarja ontatni, de csak azokért ontatik ki, akik elfogadják őt. Ez a vér
fizetség a bűneinkért járó adóslevélért, de a szabad akaratunk miatt,
a szabadságunk miatt, amelyet teremtéskor a Jóistentől kaptunk feljogosít minket arra, hogy nem kell
elfogadnunk Jézus Krisztus szenvedését és vérét.

Menny vagy pokol? A mi döntésünk!

örökké tartó büntetés lesz. A poklot
legegyszerűbben a mennyország ellentéteként lehet definiálni. Vagyis
ha valaki a pokolba kerül, onnan
nem jöhet ki, nem lehet átkerülni
onnan máshova.

A szabad akarat kérdése
Feltehetjük a kérdést, hogy miért
kaptunk szabad akaratot, miért lett
megengedve, hogy bűnt tudjunk
elkövetni. Sajnos, mindenre nem
tudhatjuk meg a választ, vagy nem
érthetjük meg. Én úgy gondolom,
hogy a szabad akarat miatt tehetünk különbséget jó és rossz között.
Az állatoknak, nincs szabad akaratuk, ezért nem tudnak különbséget
tenni a két dolog között. Mi azzal,
hogy különbséget tudunk tenni,
dönthetünk a két lehetőség között. Ha ezek nem lennének, nem
tudnánk élvezni majd egykoron a
mennyországot, mert nem tudnánk
értékelni azt a végtelen jót. Arról
sem szabad megfeledkezni, hogy
a Sátán munkálkodik az emberek
között azzal a céllal, hogy minél
több lelket a kárhozatba taszítson.
A poklot úgy kell vennünk, mint
egy csapdát. A csapda akkor jó, ha
nem tudjuk, hogy van, ekkor sétálunk bele. Ha tudnánk, hogy van,
akkor elkerülnénk. Tehát a gonosz
léleknek ez az egyik fő fegyvere. Elhiteti velünk, hogy nem létezik és
nincs pokol. Akit ezzel be tud csapni, az belesétál a csapdába. Vannak,
akik eljutottak odáig, hogy elfogadják a pokol létezését, de ezek közül
is sokan félremagyarázzák ennek a
jelentőségét. Egy dolgot muszáj leszögezni minden magyarázat előtt;
a pokol egy létező hely, ahova azok
kerülnek, akik életükben elutasították Istent és nem akartak megtérni,
és ez az állapot számukra egy

„a pokol egy létező hely
ahova azok kerülnek, akik
életükben elutasították Istent és nem akartak megtérni”
Amennyire boldogok a megigazult
lelkek a mennyországban, annyira
szenvednek a pokolban az elkárhozottak. Ne gondoljuk, hogy csupán
az a különbség a két hely között,
hogy az egyikben jól érzik magukat
az emberek a másikban meg nem
annyira. Az ellentét miatt a pokolban nincs jelen az Isten, nincs ott a
szeretete, amely itt a földön is már
minden embert betölt. Ott a szeretetnek az ellentéte van. Ott minden van, ami nem Isten; elképzelhetetlen nagy szenvedés, gyűlölet,
harag, bosszúszomj és megátalkodottság a rosszban. És ami ebben a
legrosszabb, ez végtelen ideig tart.
Olvastam olyan emberekről, akiknek a Jóisten bepillantást engedett
a pokolba, hogy meséljenek erről
másoknak. Mindenki, aki ilyen élményről számolt be, egytől egyig
szörnyet halt volna a látványtól és a
tudattól, hogyha az Úr nem erősíti
meg őket. Nem részletezem ezeket
a dolgokat, de amit Jézus mond a
gyehennáról, az olthatatlan tűzben
való égésről, sírásról és a fogcsikorgatásról, azok nem képletesen
értendők. Nagyon félelmetes, hogy
egyáltalán szóba jöhet ilyen lehetőség. Viszont el kell fogadni és tisztában kell lenni azzal, hogy ide a
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saját döntésünk alapján kerülünk.
Ha elutasítjuk Istent, akkor a poklot
választjuk, mert ami nem Isten, az a
Sátán, és ami nem a mennyország,
az a pokol.
A tisztítótűz
Érdekes kérdés a purgatóriumnak
a léte: a két végső állapot, amelybe
kerülhetünk egyértelműen a pokol
és a mennyország. A világ végén,
a második eljövetel után vagy az
egyik vagy a másik helyen leszünk,
ez nem kérdés. De mégis létezik a
tisztítótűz: ahhoz, hogy Istenhez
belépjünk, előbb meg kell tisztulnunk.

adott tényt. Ilyen a tisztítótűz kérdése is. Az elvi magyarázata számomra teljesen logikus. Ehhez két
dolgot el kell fogadni. Az első az,
hogy az ember tökéletlen akkor is,
ha megbánja a bűneit, nem tud hibátlan lenni egy másodpercig sem.
A második pedig: a mennyország
tökéletes hely, ahol csak a tökéletes
van jelen, Maga Isten. Akkor joggal
tehetnénk fel a kérdést; hogy lehet
bekerülni? Jézus Krisztus megadta nekünk az esélyt. Azonban ettől
még nem leszünk hibátlanok. Ha
nem követünk el halálos bűnt, ak-

kor is a bocsánatos bűnök mindig
nyomni fogják a vállunkat, olyan
dolgok, amiket csak az Igazság fényében vennénk észre. Emiatt nem
mehetünk egyenesen a mennyországba. De mire tanított minket
Jézus? Mire való a böjt, a szenvedés? Arra való, hogy megtisztítson.
A szenvedés, a böjt tisztít. Ez az
egyedüli dolog, ami teljesen fehérré
tudja változtatni a lelkünket. (folytatjuk)

■

A szerző fizika-hittan szakos hallgató

A Makkabeusok második könyvében lehet a purgatóriumra egyértelmű utalást találni (pont azért
nincsen benne a protestáns Biblia-kiadásokban.), sőt a Biblia más
részeiben is (Mt 5,29-30, Róm 8,13,
Kol 1,24, Zsid 12,6-8, 1Kor 4,4-5).
Azonban ezek nem konkrétak, lehet máshogyan is értelmezni őket.
Fontos azonban szem előtt tartani
azt a tényt, hogy az Ószövetségi
időkben az emberek még a halál
utáni életben sem nagyon hittek.
Nem igazán volt erről tudomásuk.
Jézus Krisztussal, az Ő kereszthalálával és feltámadásával vált egyértelművé az Örök élet misztériuma.
Ez az akkori pogány vagy akár vallásos zsidó embert is megdöbbentette. Jézus akkor nem várt el többet
az embertől, csupán annyit, hogy
ezt fogadja el a tanításokkal együtt.
Jézus megalapította az egyházat, a
fejévé téve Szent Péter apostolt. Az
első Pünkösdkor pedig életet lehelt
az egyházba azzal, hogy elküldte
nekünk a Szentlelket. Az egyházat
azóta a Szentlélek vezeti, a szent hagyomány által. Ennek eredménye a
Szentháromság Egy Isten dogmája,
vagy a Szűzanya szüzességének elfogadása. Ezeket Jézus nem mondta ki, amikor a földön volt. Ezeket
a Szentlélek közölte az egyházon
keresztül akkor, amikor az ember
megérett arra, hogy befogadja az
„Ha elutasítjuk Istent, akkor
a poklot választjuk, mert
ami nem Isten az a Sátán,
és ami nem a mennyország
az a pokol”
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Aktualitás

A családszinódus nyomán:

A felbonthatatlan, termékeny szentségi házasság,
mint a boldog családi élet alapja
2015 őszén Rómában zajlott
a püspöki szinódus, amelynek témája a család volt.
Ez adja az aktualitását a
családnak, amiről az alább
olvashatják egy premontrei
atya cikkét.
P. Kovács Ervin Gellért O.Praem.

A

mikor a mai világban családról beszélünk, először is
tisztázni kell a fogalmakat.
Minden további félreértés és zavar
ugyanis abból ered, ha nem határozzuk meg pontosan a szavak
jelentését, és ha nem maradunk
következetesek az egyes fogalmak
használatában. A katolikus keresztények számára a család csakis egy
férfi és egy nő életre szóló közössége, mely természete szerint a házasfelek földi és örök javára, gyermekek
nemzésére és felnevelésére rendeltetett. Tehát heteroszexuális, monogám, felbonthatatlan. Ennek az állításnak alapja Jézus szava (Mt 19,6),
az Egyház 2000 éves következetesen
egyöntetű tanítása és gyakorlata,
amit egyetlen hívő, pap, püspök, zsinat vagy pápa sem módosíthat. Az
ok a józan értelem puszta erejével
is belátható: maga a szeretet természete olyan, hogy nem szűnik meg
soha. A szeretet örök, mert Isten a
szeretet. Senki sem tudná átadni
magát teljesen a másiknak, ha félnie
kellene, hogy a másik elhagyja. A
gyermek lelki egészsége, pszichikai
stabilitása is megköveteli a szülők
stabil kapcsolatát. Nem untomiglan
– untodiglan, nem élettársi vagy ma
már egyre gyakrabban csak életszakasz-társi kapcsolatot, hanem vég-
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érvényes, visszavonhatatlan elköteleződést. A korunk erkölcsi pestisét
jelentő válás és újraházasodás, de a
házasságon kívüli együttélés is pontosan az ellentétje ennek az emberi
természetből fakadó követelménynek.
A házasság termékeny. Isten időrendben első parancsa: „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a
földet!” Ez a nemi ösztön elsődleges
célja. A házastársi kapcsolat istenadta természete szerint egyszerre
unitív (a szülők egy testté lesznek)
és prokreatív (gyümölcsöt termő, a
férj és feleség társteremtők lesznek).
A ma uralkodó felfogás alapvető
hibája, hogy ezt a két szempontot
teljesen elszakítja, mert a nemiség
kiélését teljesen elszakítja az életadástól, sőt a hatásos fogamzásgátlásban és a „biztonságos” abortusz
jogában látja az ember nemi felszabadulásának zálogát; ugyanakkor
egyre újabb technikákat hoz létre
(mesterséges megtermékenyítés,
klónozás), amelyek az emberi élet
iparszerű gyártását teszik lehetővé,
teljesen függetlenül a szülők szeretetben való egyesülésétől. Mindez
ajtót nyit nemcsak a promiszkuitás
(válogatás nélküli nemi érintkezés
[a szerk. megj.]), de a szexualitás

beteg és természetellenes formáinak propagálása, társadalmi elfogadása előtt is. Ami jólesik, az szabad és erkölcsös, hiszen az embert
úgy tekintik, mint aki teljesen rabja
ösztöneinek és nincs hatalmában
azok irányítása, kordában tartása.
A tiszta élet (nemcsak a cölibátus,
de a hűségben megélt házasság is)
képtelen, idejemúlt követelmény,
mely megnyomorítja, megbetegíti az embert. Ennek a torz, sátáni
ideológiának egyik legfőbb gyökere a mesterséges fogamzásgátlás
modern elterjedése és propagálása.
Ugyanis mesterségesen szétválasztja, amit Isten egybekötött: az egyesülést és az életadást. A protestáns
közösségek 1930 óta elfogadják a
fogamzásgátló szereket (noha Luther és Kálvin a gyilkosságnál is
súlyosabb bűnnek tartották használatukat), a katolikus Egyház
mindmáig ellenáll. Ennek egyik
legerőteljesebb hivatalos megerősítése volt az 1968-ban VI. Pál pápa
által kibocsátott Humanae vitae
enciklika. Az enciklikát nagy várakozás előzte meg, hogy a pápa a II.
Vatikáni zsinat állítólagos „szellemében” feloldja a kétezer éves tilalmat. Amikor ennek az ellenkezője
történt, a reakció még az Egyházon
belül is az általános ellenállás volt:

Aktualitás

Őszentsége Ferenc pápa és Erdő Péter bíboros, Esztergom-Budapesti érsek a szinóduson

a kanadai püspökök (winnipegi
nyilatkozat) és a német püspökök
(würzburgi nyilatkozat) arra buzdították a házaspárokat, hogy ebben
a témában lelkiismeretük szerint
döntsenek, akár az Egyház tanításával szemben! VI. Pál pápát annyira lesújtotta ez a példátlan lázadás,
hogy pontifikátusának hátralévő tíz
éve alatt egy enciklikát sem mert
többé kiadni. Ma mégis általánosan
elismerik, hogy enciklikája prófétainak bizonyult: ugyanis a fogamzásgátlás meghozta a házasságok
tömeges szétbomlását (vagy létre
sem jöttét) és a sok válási árvát, a
szexuális szabadosságot, promiszkuitásos életstílust, a nők nemi kizsákmányolását, szexuális tárgyként való kezelését és végül, de nem
utolsó sorban az Európa puszta biológiai túlélését halálosan fenyegető
demográfiai válságot. Ma a gazdag
és fejlett európai országok helyrehozhatatlanul elöregedtek, nincs,
aki megkeresse az öregek nyugdíját,

aki működtesse a fejlett ipart, a vákuumot pedig tudatosan előidézett
vagy spontán módon kialakuló tömeges bevándorlással próbálják orvosolni. A migráns tömegeket nem
sikerül egy multikulturális, de európai liberális eszméktől irányított
társadalomba integrálni, hanem az
új lakók gyökeresen átalakítják a
befogadó társadalmakat, eltüntetvén a liberális befogadó társadalommal együtt a keresztény Európa
utolsó maradványait is.
Mindezeket a folyamatokat és ös�szefüggéseket az idén októberben
Rómában ülésező püspöki szinódus
résztvevői is szóvá tették. Miközben
sokan a nyugati társadalmat felszámoló gyilkos ideológiáknak az
Egyházon belül is érvényt akartak
szerezni, hivatkozva a kicsinyek,
szegények iránti szolidaritásra és a
gyengék iránt tanúsított irgalomra,
Timothy Dolan, New York-i bíboros joggal hívta fel a figyelmet egy

sokszor észre nem vett tényállásra: ma a társadalomban, de olykor
már az Egyházban is a normalitás,
a hagyományos keresztény házasság, család és erkölcsiség szószólói
jelentik a meg nem értett, háttérbe
szorított és sokszor nemcsak verbálisan, de fizikailag is támadott
kisebbséget.
Ebben a helyzetben örvendetes,
hogy a szinódusi atyák többsége
bátran kiállt a kétezer éves kinyilatkoztatott és tévedhetetlen tanítás
mellett, hiszen az idők jelei semmiképpen sem a meghunyászkodást
és a korszellemnek való behódolást, hanem a hitvallók és vértanúk
hűségét és elszántságát követelik,
amire XVI. Benedek nyugalmazott
pápa is buzdította a tőle tanácsot
kérő híveket: „Halten sie sich an
die Lehre!” azaz „Tartsák magukat a
(hagyományos) tanításhoz!”

■
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Karácsony ünnepe
Kinek mi jut eszébe arról a szóról, hogy karácsony? Eszünkbe juthat egy fenyőfa, vagy
az ajándékozás, a szeretet, Jézus születése,
Betlehem, hagyomány, ünnep, család, étkezés és még megannyi kellemes és szép dolog. De eszünkbe juthat sajnos olyan is, mint
a pénz, a fáradság, a nyűg és a költekezés.

Szirt Ádám

T

alán akik ezt a cikket elkezdik
olvasni, most itt a legelején
arra gondolhatnak, hogy „nekem a karácsonynál nyilván az első:
Jézus születésének megünneplése,
a szeretet és a család”. Ugyanis ahhoz, hogy a karácsony szép ünnep
legyen, ezek a legfontosabbak. De
akármennyire is próbáljuk kikerülni az anyagiasságot, a fáradtságot,
a munkát és a fölösleges sablonos
dolgokat, nem tudjuk. Együtt járnak a karácsony megünneplésével
és bármelyik más ünneppel. Ha
nem lennének ilyen események,
akkor nem kéne annyit költeni és
látszólag fölöslegesen fáradozni.
Így felmerülhet bennünk a kérdés,
hogy miért van szükségünk egyáltalán erre az ünnepre? És miért van
egyáltalán szükségünk ünnepre?

is értelmezték, ennek a jelentősége
ténylegesen a pihenés, a feltöltődés, felfrissülés a hétköznapokból
való kiszakadás volt. Ahogy több
ezer évvel ezelőtt, most is szüksége
van az embernek pihenésre. Ahogy
édesapám szokta mondani „aki
nem tud jól pihenni, az a munkájában sem tud igazán jól teljesíteni”.
Hús- vér testünknek szüksége van
a feltöltődésre, de nem csak a testünknek, hanem a lelkünknek is.
Egy kiadós lazítás után a lelkünk
is fel tud töltődni. A lelki feltöltődést azonban el tudjuk érni máshogyan is. És itt kerülnek előtérbe
keresztény ünnepeink. Nagy ünnepeinket nem csak tiszteletadásból,
imádásból fakadóan tartjuk, és évről évre ismételjük, hanem azért,

Már Krisztus előtt is nagyon fontos „aki nem tud jól pihenni, az
volt a zsidó nép számára a szombat a munkájában sem tud igapihenéssel való megszentelése. Még zán jól teljesíteni”
ha ezt akkoriban egyesek rosszul
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hogy az adott alkalommal újra átéljük hitünk nagy eseményeit. Azt
a szeretetet, örömet, megtisztulást,
amelyet a történelem során szentjeink és azok az emberek átéltek,
akik jelen voltak Krisztus születésénél, feltámadásánál, csodáinál,
vagy esetleg megízleljük azt az üdvösséget szerző fájdalmat, amellyel
Krisztus böjtölt és szenvedett értünk. Egy - egy ünnepen ezeket az
alkalmakat, eseményeket elevenítjük fel. Az egyik legnagyobb ilyen
ünnepünk a karácsony. A karácsonyt, vagyis Jézus Krisztus megtestesülését, közénk való eljövetelét
már az első századokban elkezdték
ünnepelni. Majd az eltelt alig kétezer év során egyre díszesebb, ünnepélyesebb lett. A szobánkban a
feldíszített karácsonyfa, az utcákon
a fények, a templomban a betlehemek és karácsonyi énekek, a rokonaink és barátaink megajándékozása eredendően mind azért alakult
ki, mert az emberek, akik lélekben

Aktualitás
és örömben egyesülni tudtak a három napkeleti bölccsel, a pásztorokkal, Szent Józseffel vagy esetleg
a Szűzanyával, átélték azt a csodálatos, meghitt örömöt, amelyet Jézus
Krisztus megtestesülése révén egy
csodálatos kisbaba megszületésének öröme adott. Az emberek örömének kifejezése és annak kivetülései ezek a csupán látszatnak tűnő
dolgok. Semmi rossz nincs abban,
hogy megajándékozzuk a másikat,
hogy feldíszítjük a szobánkat, kertünket, hogy gyönyörködünk a szépen feldíszített városban vagy egy
– egy adventi vásárban. Ezek mind
növelik a karácsony ünnepélyességét. De tudnunk kell magunkban,
hogy ezeknek a dolgoknak mind
azt az örömet kell szolgálniuk, hogy
egykor Jézus megszületett. Ha csak
a díszektől és a látszattól várjuk
az ünnepi örömet, akkor csalódni
fogunk. Ha viszont az adventben
való bűnbánattal, lélekben való készüléssel, az imádkozással, roráté
miséken való részvétellel felkészülünk a kétezer évvel ezelőtti csoda
átélésére, akkor megtapasztaljuk
azt a szeretetet, amelyet az ünnep
lényege nyújt és azt a harmóniát,

amely a szívünk gazdagsága és a körülöttünk feldíszített tárgyak között
jelen van.
Számomra a karácsonyra való fölkészülésben az segít, ha bűnbánatot
tartok, a gyónás által megtisztulok,
igyekszem minél több szentmisén
részt venni, örömet szerezni az embertársaimnak, ezáltal ünneplőbe
öltöztetni szívünket és környezetünket.
Ha szép ünnepet szeretnénk, hallgassunk karácsonyi énekeket, dicsérjük az Urat, legyünk együtt a
családdal és akkor valóban az lesz.
Lelkileg feltöltődünk, kipihenhetjük magunkat és megtapasztalhatjuk a ránk váró mennyország örömének egy nagyon kis darabját.

■

„megtapasztaljuk azt a
szeretetet, amelyet az ünnep lényege nyújt és azt a
harmóniát, amely a szívünk
gazdagsága és a körülöttünk feldíszített tárgyak között jelen van.
”

Wass Albert: Látható az Isten

Fűben , virágban, dalban fában,

Születésben és elmúlásban,
Mosolyban Könnyben , porban,
kincsben,
Ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság, nincs olyan
mélység
amiben Ő benne nincsen!
Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten
De jaj annak, ki meglátásra vak!
A szeme elé a fény korlátja nőtt.
Az csak olyankor látja őt,
mikor leszállni fél, az álom:
Ítéletes Zivataros
villám -világos Éjszakákon.
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Bennünk fénylő csillag

Mihályi Anikó
… mert néha nehéz befelé fordulni:
találkozni sebzettségünkkel, fájdalmainkkal, hiányainkkal. Jó lenne
elmenekülni, kifelé keresni vigasztalást: vásárolni, tömni magunkba
az édességet, folyton sürgölődni,
fontosnak érezni magunkat. Befelé
vágyunk, ám lépéseink kifelé visznek bennünket. Észre sem vesszük,
amikor belépünk a felszínes játszmákba, hagyjuk magunkat manipulálni, mert kiszolgáltatottá válunk
nem tudatosított belső hiányainknak. Azt képzeljük, szabadon döntünk, holott szükségleteink már régen átvették felettünk az irányítást.
Jót teszünk másokkal, ám odafordulásunk saját önzésünkből fakad:
nekünk van szükségünk arra, hogy
jónak érezzük magunkat. Nem a
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szenvedő embert látjuk, minden
gesztusunk saját magunkról szól,
miközben elhitetjük magunkkal és
másokkal is, hogy mi jók vagyunk.
Ám vannak olyan csöndes pillanatok, amikor egyedül maradunk,
ránk tör észrevétlenül magányunk,
belezuhanunk saját kutunkba. Ünnepi pillanatokban, a szépséggel
találkozva, belepillantva a másik
ember arcába lelepleződhetnek hazugságaink. Könnyeink megindulása tisztulásunk jele lehet, amikor
„Ünnepi pillanatokban, a
szépséggel találkozva, belepillantva a másik ember
arcába lelepleződhetnek
hazugságaink”

„sírásra görbült a szánk /
mikor a legszebben akartunk énekelni / gyáva lett
bennünk az öröm / ahogy
boldogok akartunk lenni /
induljunk szívünk dzsungelében / az embert megkeresni / a jóságot még
ma /el kéne kezdeni / óh
bennünk fénylő csillag
/ merj már megszületni”
(Puszta Sándor: Bennünk
fénylő csillag)
nem is tudjuk, mégis gyógyulunk:
a mások és saját elvárásaink nyomasztó terhe alól szabadíthat fel
bennünket sírásunk. És igen, a szívünk dzsungelében, ahol indák szövevényét növesztettük átláthatatlan
falakat építve, ahol lesben állnak és
üvöltenek vadállataink, észrevétlenül, minden klisétől, színpadias
gesztustól mentesen egyszer csak
megszülethet az emberfia. Mi kerestük őt, de megérkezése mindig
ajándék, örökös várakozásunk beteljesítése. Általa találkozhatunk
emberségünk legmélyebb titkával,
azzal az átalakulással, amelyben –
Pilinszkyt idézve - „csak jóság van,
és nincsenek nemek”, és ahol „Újra
és újra sírok. Nem miattad. / Érted.
Értem. Boldogok, akik sírnak.”

■

Tanúságtétel

„Úgy volt, hogy mindig
a másik hal meg,
Más bolondul meg,
mi meg sose.”

Megjelent az Oázis című magazin
korábbi számában

A

fenti, 1997-es idézet lánykorom kedvenc együttesétől, a
Kispál és a borztól származik (Zár az égbolt c. dal az 1997-ben
megjelent Bálnák ki a partra c. albumról). Nem ez a kedvenc idézetem tőlük, de ez jutott eszembe életem egyik igen nehéz időszakában.
Azzal szembesültem, hogy bizony
én is meghalhatok, én is megbolondulhatok – pedig ezt eddig magamról valahogy nem tudtam volna elképzelni. Na, jó, az előbbi még
benne volt a pakliban, de az utóbbi – én??, hát én sosem. Én, kérem
szépen, egy intelligens, kedves, szép
fiatal anyuka vagyok, aki a szuper
tanulmányai és munkahelyi dolgai
után most szuper jól fogja az anyaság iskoláját is végezni. Ezt képzeltem legalábbis kezdetben. Még a
várandósság is osztályelső szinten
ment: könnyedén, jó formában, testileg-lelkileg kiegyensúlyozottan…
Még a szülés is csodálatos volt,
„Azzal szembesültem, hogy
bizony én is meghalhatok,
én is megbolondulhatok”

könnyű, gyors… Kereken egy hét
múlva mégis ott ültem a pszichiáter
rendelőjében – egy olyan helyen,
ahová azt gondoltam, nekem soha
nem kell majd betenni a lábamat.
Nem egyértelmű, hogy mi okozta a
rosszulléteimet, több dolog is közrejátszhatott abban, hogy a kórházból hazatérve szokatlan gondolatok
és iszonyatosan rossz érzések törtek
rám. Elsősorban a totális kimerültség, ezt mondta a pszichiáter is. Ő
úgy fogalmazott, hogy „lemerült az
akkumulátor”. Később egy szakember úgy magyarázta ezt, hogy ha egy
számítógépet hosszabb időn át (napok, hetek) nem kapcsolunk ki, és
azon folyamatosan több programot
is futtatunk, az is lefagy. Az történt
ugyanis, hogy a kislányom születése utáni néhány napban egyáltalán
nem aludtam. Hajnalban indult a
szülés (előző este pedig 10 után értem haza a nagybevásárlásból), tehát az első éjszaka is igen rövid volt.
Reggel megszületett a kislányom,
aznap egész nap a fellegekben jártam, látogatókat fogadtam, értesítéseket küldtem. Éjszaka pedig a
szobatársam kisbabájának a folya-

matos sírásától nem bírtam aludni.
Szegény baba végigüvöltött három
napot, mire megállapították, hogy
az édesanyjának nem indult be a tejelválasztása, és a gyerek gyakorlatilag a születése óta nem evett. Ahhoz képest egész nagy erővel tudott
szegény óbégatni. Én viszont nem
bírtam aludni, végül a harmadik
vagy negyedik napra olyan kimerült
lettem, hogy üvölthetett mellettem
bárki, szinte ájult állapotban aludtam. Így történt az, hogy még a saját
kisbabám sírására sem ébredtem fel
(pedig azt azért meghallják az édesanyák). A szervezetem ekkor már
tudta, hogy ez „életmentő” pihenés,
és most első az anya alvásszükségletének kielégítése. Sajnos a szobatársnőm viszont nem tudta ezt, és
csupa jószándékból felkeltett. Még
mondta is, hogy csodálkozott, mert
nem volt könnyű felráznia, úgy
tűnt, mintha elájultam volna. Szóval végül ekkor sem aludtam, és itt
valami holtponton lendülhettem át,
mert ezek után már nem is bírtam
aludni, pedig éreztem, hogy halálosan kimerült vagyok. Ilyen állapotban küldtek haza a szülészetről.
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Tanúságtétel
Már itt feltűnhetett volna, hogy nem
vagyok jól, mert nem akaródzott
hazamenni. Féltem. Én, a mindig
bátor, sőt vakmerő, vagány nő?! Aki
nyolcgyermekes család legidősebb
leánygyermekeként öt kisebb testvérét „nevelte”, babázott, pelenkázott, etetett eleget. Mégis megjelent
bennem egy addig ismeretlen érzés:
a szorongás. Otthon ez fokozódott.
Nem igazán lehet ezt megmagyarázni, mert ép ésszel belegondolva
teljesen indokolatlan. Egészséges
anya, egészséges baba, szép, kényelmes otthon, szerető nagycsalád, támogató nagyszülők – mégis egy nagyon erős bizonytalanság, félelem
volt bennem, hogy mi lesz ezzel a
csepp újszülöttel, mi lesz velem…
Sajnos a rossz érzéseket tovább erősítette az otthoni egyedüllét – az
első napokban férjem kivette ugyan
a szüléskor kivehető, apának járó
szabadnapokat, ám ezt arra használta, hogy a kertünket rendbe tegye, megépítse az öntözőrendszert.
Akkoriban a lakásunkat egy hos�szabb udvar választotta el a kerttől,
amibe egy külön kapun át lehetett
bejutni. Tehát nem lehetett kiszólni
az ablakon, vagy pláne látni, hogy
ott van valaki. Kimenni nem tud-
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tam, mert az egész kert fel volt túrva, nem volt egy fél négyzetméter
hely sem, ahol leülhettünk volna a
babával. Tehát iszonyatosan magányosnak éreztem magam a szorongásaimmal, amelyek olyan szintig
erősödtek, hogy több alkalommal
szabályos halálfélelem tört rám. Na
ekkor fogalmaztam meg magamnak, hogy ez azért túlzás. Miért érzem azt, hogy mindjárt meghalok
(összenyomnak a falak, vagy rám
szakad a plafon), miközben ülök az
étkezőasztalnál, és elvileg minden
rendben?! Előzőleg olvastam pár
dolgot a gyermekágyi depresszióról
(baby blues), ezért azt gondoltam,
ideje felkeresnem egy szakembert.
Ekkor a kislányom ötnapos volt.
A gyerekorvosunk, aki nem mellesleg a Keresztanyám, ajánlotta
az unokahúgát, akinek a rendelője nem is volt messze. Munkaidőn
kívül fogadott, és megállapította
a rendkívüli kimerültséget. Meg
persze a szülés körüli hormonális
kavalkád sem tett jót a helyzetnek.
Gyorsan összeállítottunk egy túlélési tervet, hogy normalizálódjak.
Eszerint éjszaka aludnom kell, ahhoz pedig nyugtató kell… amivel

ugye nem szoptathatok, tehát előzőleg sokat kéne fejnem, meg tápszerre is szükség lesz… Hát ez eléggé elszomorított. Azt képzeltem, az
aktuális „protokoll” szerint fél évig
kizárólag anyatejjel táplálhatom a
kisbabámat… Átköltöztem a Keresztanyámhoz, leszerveztem barátnőkkel és családtagokkal, hogy
melyik éjszaka ki alszik a babám
mellett a földszinten, míg én egy
emeleti szobában alszom az este
bevett Xanax segítségével. Ezután
viszont nem javasolták a szoptatást,
így reggel a fájdalmasan duzzadó,
tejjel teli melleimből vagy fél órán
keresztül fejtem az anyatejet, amit
fájó szívvel kiöntöttem a lefolyóba… Napközben aztán „tisztán”
már szoptathattam, az esti gyógyszer bevételig… Tudnék még erről
az időszakról hosszan mesélni, de
próbálom lerövidíteni, mert nem
ez a lényeg. Jobban lettem, hazaköltöztem… újabb visszaesés, rossz
érzések, kimerültség, olyan szintig,
„egy nagyon erős bizonytalanság, félelem volt bennem, hogy mi lesz ezzel a
csepp újszülöttel, mi lesz velem… ”

Tanúságtétel

A kép csak illusztráció!

hogy már nem volt erőm beszélni sem (kivéve a gyermekemhez
– őhozzá mindig beszéltem, mikor
ébren volt és foglalkoztam vele,
neki mindig nagyon örültem). Ekkor visszaköltözés megint Keresztanyámhoz, újabb „alvásterápia”…
Nagyjából két hét után megint
hazatérhettem, de a rossz érzések,
szorongások nem igazán múltak.
Az a legszörnyűbb ebben, hogy hiába tudja az ember ép ésszel, hogy
hiszen semmi oka a félelemre, az
mégis jön, és letaglóz. Olyannyira,
hogy a hitemet is már-már elveszítettem. Tudtam ugyan az eszemmel, hogy a Jóisten biztos gondot
visel, de ebben az állapotban valahogy mégsem tudtam Őt érzékelni,
nem tudtam igazán Hozzá fordulni,
vagy fogadni az Ő közeledését – és
ez már tényleg iszonyú volt. Emlékszem, az egyik öcsémnek mondtam
el a kétségeimet valamelyik vasárnapi evangélium kapcsán: Jézus
színeváltozása volt soron, és nekem
ezzel kapcsolatban fura gondolataim jöttek: mire volt jó ez? Miért
kellett ott lennie Mózesnek és Illésnek? Mi ez az egész?? A hitemet

tekintve úgy éreztem magam, mint végül azt érzi, ha valami nem törtéegy értetlen és szkeptikus gyerek. A nik, azonnal meghal…
korábban „mély”-nek vélt hitemet
kezdtem elveszíteni.
Nyugtatót és antidepresszáns
gyógyszert javasolt, ami mellett a
Közben a védőnőm javaslatára új szoptatás ellenjavallt. Ekkor két hószakemberhez mentem, a Vadas- napos volt a kislányom. Nagyon fájt
kert alapítványnál egy pszicho- a szívem, mert leírhatatlanul fontos
lógushoz. Ő „diagnosztizálta” az volt számomra az, hogy őt szoptatenyhe pánikzavart – ekkor tudtam hassam. Talán túl sokat olvastam
meg, hogy ezt az átélt halálfélel- arról, milyen fontos ez a kötődés
met nevezik pánikrohamnak. Ami szempontjából, a baba biztonságéregyébként minden különösebb ki- zetének szempontjából, mennyire
váltó ok nélkül, teljesen váratlanul csodálatosan kielégíti az anyatej a
törhet az emberre. Mikor a szerve- kisbaba tápanyag-szükségletét…
zet nagyfokú kimerültséggel küzd, Nem tudom, de úgy éreztem, egy
vagy más hormonális zavarral darabot kiszakítanak belőlem, és sé(esetleg a kettővel együtt), a vegeta- rül a babám és köztem lévő kötelék,
tív idegrendszer néha „megbokro- ha el kell választanom. Szóval nem
sodik”, és ez nyilvánul meg a pánik- volt könnyű döntés, de végül arra
rohamban. Úgy kezd viselkedni a jutottam, hogy el kell engednem ezt
szervezet, mintha az életet menteni a „ragaszkodást” a szoptatáshoz.
kéne, felgyorsul a pulzus, az embert Ezen a ponton mégiscsak tudtam
kiveri a víz, libabőrös lesz, égnek áll ráhagyatkozni, mert valahogy ezt a
a haja… mégsem kezd rohanni, és Jóistenre bíztam. Reméltem, hogy
így is egészségesen fejlődik majd a
„mégsem tudtam Őt érzé- csecsemőm, és hálát adtam azért,
kelni, nem tudtam igazán hogy két hónapig szoptathattam.
Hozzá fordulni, vagy fogadni az Ő közeledését – és ez Mikor megtörtént részemről ez
az „elengedés”, még hátra volt egy
már tényleg iszonyú volt.”
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Tanúságtétel
konzultáció egy olyan szakemberrel, aki ebben a témában (szoptatás
mellett antidepresszáns szedése?)
több konferencián is tartott előadásokat. Akkor épp ő volt a Magyar
Pszichiátriai Társaság elnöke. Kisebb vagyonért elmehettem hozzá
egy szűk órára. Elmondta, hogy ha
hozzá mentem volna először, nem
is írt volna fel gyógyszert. Ha már
elkezdtem, szedhetem egy darabig,
de ne növeljem tovább az adagot,
vagyis maradjak a bevezetésnek
szánt napi fél tablettánál… És teljes nyugalommal szoptathatok,
mert ettől a gyermeknek egészen
biztosan nem lesz semmi baja. Tanított még egy relaxációs technikát,
amelynek segítségével tudatosan lehet ellazítani minden izmunkat, és
így rövid idő alatt többórányi alvással egyenértékű pihenést biztosítani
a kimerült szervezetnek, illetve oldani a szorongást.

talan lelkiségi mozgalom között
működik egy ún. asszonykör, ahol
az otthon lévő édesanyák vesznek át
kéthetente valamilyen lelki témát,
és bensőségesen imádkoznak. Itt,
az akkor még ismeretlen két tucat
nő előtt beszéltem róla, mit éltem át
a kislányom születését követően. Az
alkalom után odajött hozzám egy
édesanya, és megosztotta velem,
hogy ő is hasonló nehézségeket élt
át, de erről eddig nem beszélt senkivel… És nagyon megkönnyebbült, hogy nincs egyedül, és jó volt
hallania, hogy ebből ki lehet jönni,
hogy ezt milyen szépen lehet kezelni… Ez immár közel egy évtizede
történt, és ez az édesanya az egyik
legjobb barátnőm, azóta született
kislánya pedig keresztlányom lett.
Az első három nagyon nehéz hónapot követően lassan megértettem,
hogy nekem ezen át kellett esnem,
hogy sokkal elfogadóbb, megértőbb
legyek sok más beteg, sérült ember
irányába. És valahol ekkor éreztem
meg, hogy ezzel küldetést is kaptam.

Csodálatos volt megtapasztalni,
hogy a nagy nehezen elengedett
szoptatást, amit végül letettem a
Jóisten kezébe, így visszakaptam
(végül két éves koráig szoptathattam).
Azóta számos édesanyával nyílt
alkalmam megosztani ezeket a neHárom hónapos volt a kislányom, hézségeket és a reményt, a gyógyumikor az első tanúságot tettem lás útját. Megdöbbentően sokan
erről a nehéz időszakról, aminek vallottak nekem a saját hasonló,
pedig akkor még nem volt vége. A nehéz tapasztalataikról, és fejezték
városban, ahová költöztünk, szám- ki örömüket a tőlem hallott lehető-
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ségek, remény hallatán.
A Jóisten megajándékozott egy nehézséggel, amiből viszont számos
csoda és ajándék fakadhatott. Most
már hálás vagyok érte.
Utószó:
Eleinte azt gondoltam, nem is lesz
több gyermekem (pedig anno
nagycsaládról álmodtunk a férjemmel)… azóta született még kettő. A
harmadik születésekor pedig egyedül maradtam, és a előzőekben leírtakhoz nem is hasonlítható mélységeket tapasztaltam meg – és benne
a Jóisten végtelen nagy irgalmát,
szeretetét, gondviselését. Azt éltem
át, hogy az életem szakad meg, egy
álom tört össze, hogy kerek családban nevelhetem fel a gyermekeimet,
hogy egyetlen férfi oldalán élhetem
le az életemet… És a Jóisten ebből is
számtalan csodát fakasztott, amiért
nagy hála van a szívemben. Húsbavágóan megtapasztaltam Kentenich
atya (a Schönstatt Mozgalom alapítója) következő szavait: „A nehézségek által növekszünk. Életünkben
a fájdalmak, a sebek töréspontjai a
kegyelem betörésének helyeivé válhatnak, ahol Isten gyakran küldetést
ad.” Dicsőség és hála mindezért Istennek!

■

Tanúságtétel

Tanúságtétel a gyónás és az ima erejéről
Olvasónktól

„Egy baráti társasággal a Velencei-tó mellett egy kőházban aludtunk. Néhány -tőlem távolabb állólány jött be abba a szobába, ahol
hárman, fiúk aludtunk. Beszélgetni
kezdtek, de nekem ez egyre kevésbé tetszett, mindennek szexuális
töltetet adtak. Igyekeztem távol
lenni a szobától, de amikor ebéd
után visszamentem, hogy legalább
most tudok pihenni, s nem kell a
fakultatív programon rész vennem,
ijedten tapasztaltam, hogy az egyik
lány az ágyon fekszik. Igyekeztem
ezt a néhány napot minél bűn- és
bűnrevezető
alkalommentesen
megélni, de ez nehéz, ha az ember
ágya is annak minősül. Következő
gyónásomban elpanaszoltam ezt az
atyának, penintenciaként az kaptam, hogy imádkozzak ezért a baráti közösségért.
Elfeledkeztem az egészről, eltelt
egy hét, és családommal egy olasz
kisvárosban nyaraltunk. A Szeplőtelen Fogantatásról nevezett ferencesek templomát néztük meg.

„ annak ellenére, hogy az
olasz imádságot nem értettem, lelkileg még is nagyon
szép élmény volt ez a templomban töltött háromnegyed óra.”
Akkor jutott eszembe az elégtétel. Amíg a családom többi része
fürödni ment, én ott maradtam rózsafüzért imádkozni, amit ezért a
közösségért ajánlottam föl. Az ima
végén hálatelt szívvel indultam a
családom után a tengerpartra, mert
annak ellenére, hogy az olasz imádságot nem értettem, lelkileg még is
nagyon szép élmény volt ez a templomban töltött háromnegyed óra.
Amint a főtéren mentem át, az
egyik lányt pillantottam meg, aki a
tábor alatt átjött a szobánkba. Őérte különösen is kell imádkoznom.
Megköszöntem Istennek, hogy en�nyire komolyan veszi az imáimat,
hogy találkozást szervezett – egy
nem túl nagy, olasz kisvárosban.”

Kedves Olvasók!
Szeretnénk újságunkban
minél több hiteles vallomást, tanúságtételt megjelentetni.
„Hogyan tapasztaljuk
meg Istent a hétköznapokban? Hogyan
változtatja meg életünket? Hogyan segített az élet nehéz,
fontos pillanataiban?”
Kérjük osszák meg velünk
történeteiket! A tanúségtételeket beküldhetik a
http://osveny-magazin.
webnode.hu/tanusagtetel/
címen található űrlappal.
Köszönettel:
A szerkesztők
Ösvény 1. szám
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Gondolatok a párkapcsolatról

Az elköteleződés
Újságunkban sorozatot indítunk a
párkapcsolatokról. Az írások szerzője
egy hit- és erkölcstan szakos egyetemi
hallgató lesz. Az első részben az elköteleződéssel kapcsolatos gondolatait
olvashatják.

Scheuring Dávid

J

ézus a következőket mondja:
„Úgy bánjatok az emberekkel,
ahogy akarjátok, hogy veletek
is bánjanak.” (Lk 6,31) Ehhez képest az emberi kapcsolatok jelentős hányadában az történik, hogy
megpróbáljuk az embereket rábírni arra, hogy úgy tegyenek velünk, ahogyan mi nem teszünk.
Magyarán úgy várjuk el a másiktól, hogy azt tegye, amit akarunk,
hogy mi nem akarunk beletenni
semmit a kapcsolatba. Ez az önzés.
Jézus mást mond. Jézus azt mondja, hogy amit másoktól akarsz, azt
úgy érd el, hogy te magad is azt
teszed másokkal. A dolog komikuma az, hogy mindenképpen azt
kapom másoktól, amit én adok. Azt

22

Ösvény 1. szám

Nem mindegy viszont, hogy kiket inspirálsz és motiválsz. Nem
mindegy, hogy kikbe fektetem a
tudásom, az időm és az energiám. Abba az emberbe semmi értelme befektetni, aki nem akar válkapom, amit adok, ha nem adok tozni, akiben nincs elköteleződés.
semmit, hanem elveszek, akkor is. Nemrég értettem meg ezt én is.
Tedd azt, amit szeretnél, hogy az
emberek tovább adjanak másoknak. Az elköteleződés mindig áldozathozatallal jár, és az áldozathozatal a
Azt tenni, amit szeretnénk, hogy mutatója annak, hogy elköteleződvelünk tegyenek, inspiráció. Ön- tem-e. Amíg valaki képtelen az álmagamból kilépés. Kapcsolati szin- dozathozatalra és képtelen kilépni
ten történő gondolkodás. Hatok a jól bejáratott életéből, az nem fog
az emberekre, akik kapcsolatban semmilyen rábeszélésre változtatni.
vannak velem, és ők visszahat- Valakiben vagy megvan az elkötenak rám. Azt a hatást adjam to- leződés vagy nincsen. Vagy meg
vább, amit vissza szeretnék kapni. van MOST, vagy te sem tudod kicsikarni belőle, mint ahogy Jézus
„ úgy várjuk el a másiktól,
hogy azt tegye, amit akarunk, hogy mi nem akarunk
beletenni semmit a kapcsolatba. ”

Gondolatok a párkapcsolatról
sem tudta és nem is akarta a gazdag ifjúval való találkozás során.
(Mk 10,17-22) Elköteleződés nélkül
nincs változás. Ha jó párkapcsolatra vágysz, akkor ne fecséreld az
energiádat, az idődet és a tudásodat
olyan emberekre, akiknek csak te
adsz folyamatosan, de ők azon túl,
hogy elnyelik mindazt, amit nekik
ajándékoztál, semmit sem tesznek.
Kikbe fektesd az idődet? Azokba,
akik elköteleződnek. Az elköteleződésnek egyértelmű jelei vannak,
például hogy odaszánja valamire az szeretnénk, hogy megváltozzon az
idejét, amire korábban nem. Hisz életünk, hogy semmit, de semmit
rohanó világunkban az idő a legfontosabb dolog, amit adhatunk a „Hagyj fel azzal az elképzemásiknak. Azokkal töltsd az idődet, léssel, hogy te képes vagy
tervezz, küzdj, akik akarják! Hagyj mások helyett dönteni, máfel azzal az elképzeléssel, hogy te sok helyett elköteleződni,
képes vagy mások helyett dönteni, mások helyett felelősséget
mások helyett elköteleződni, mások vállalni. Csak a saját dönhelyett felelősséget vállalni. Csak a téseidet tudod meghozni
saját döntéseidet tudod meghozni és csak a magad döntései
és csak a magad döntései mellett mellett tudsz elköteleződtudsz elköteleződni. Jellemzően úgy ni.”

nem teszünk érte. Arra várunk,
hogy valaki más megváltoztassa.
Befejezésképpen pedig álljon itt
még egyszer: az igazság viszont
az, hogy dönteni, felelősséget vállalni a döntéseinkért és elkötelezni magunkat a döntéseink mellett,
változtatni az életünkön csak mi
vagyunk képesek. Azt szeretnéd,
hogy szeressenek az ellenkező
nemhez tartozók? Akkor szeresd
őket és fejezd ki a szereteted.

■
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Uram, előttem áll a gyertya.
Nyugtalanul ég, előbb kisebb, majd nagyobb lánggal.
Uram, én is sokszor nyugtalan vagyok.
Nyugtass meg engem!
Meleget és fényt áraszt rám.
Uram, hadd legyek én is fénye a világnak!
A gyertya elfogy, elég szolgálatában.
Uram, hadd legyek én is egy szolgáló ember.
Ezzel a gyertyával más gyertyákat is meg tudok gyújtani.
Uram, add, hogy én is hozzájáruljak mások megvilágosodásához!

