
lonjaitól, főltétlenül szükséges, hogy
valami megfelelően könnyű mum
kával is elfoglalja magát. A dolgos
tevékenység abba nem hagyása 
emeli ki nyomatékosan Decurtins 
a legbiztosabb rnódja a szellemi
megmerevedés elkerülésének. kivált
ha az embernek emellett még több
féle kedvtelése is akad. Az ilyen
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embert nem keményíti meg az
öregség. Győngeségeit pedig, ame
lyek óhatatlanul együttjárnak az
előrehaladott korral, kíegyenlítí az
érett itélőképesség, a nagy életta
pasztalat, az egészre irányuló szem
lélet, a szenvedélyektől ment állás
foglalás.

Nem tudom megérteni, hogy lsten, akit Krisztus a mi szerető Atyánk
nak mond, aki mindenható és mindent meg tud tenni - hogyan engedi
az embereket annyit szenvedni, miért nem veszi le rólunk a szenvedés
terhét? (Egy sokat szenvedett olvasónónk leveléből.)

Nemcsak az egyszerű hívő, de a
holtig tanuló pap számára is a leg
súlyosabb kérdés, "crux theologe
rum" a gondviselés és a szenvedés
viszonya. Ha az anyagi világ rend
jére, a csillagok és atomok fenn
tartó erőire, a legnagyobbakban és
a legkisebbekben megnyilvánuló
célirányosságra emeljük szemünket.
önkéntelen leborulunk az alkotó,
fenntartó és irányító zsenialitás
előtt, amely azokban megnyilatko
zik. De ha saját magunk és ernber
társaink sorsába, életének fordu
lataiba, szenvedéseibe mélyedünk
bele, úgy érezzük, végtelen bozót
ban vergödünk. ahol magányosan
viaskódunk a világ vak erőivel.

A gőg legellenszenvesebb fajtája
volna, ha egy-két oldalon kielégítö
feleletet akarnánk adni, megoldást
akarnánk adni olyan titkok felől,

mely előtt nemcsak szerrtek, vér
tanúk rendültek meg, hanem maga
a szenvedő Jézus is. Az O keresz
ten eJkiáltott kérdése: "Istenem, Is
tenem miért hagytál el engem?"
- visszhangzik bennünk, titokza
tos testének tagjaiban, valahány
szor az isteni gondviselés után ki
áltunk és számonkérjük.

Mégis kíséreljünk meg összeszed
ni néhány szemponrot a szenvedés
és a gondviselés mindig időszerű

és mindíg izzó kérdése körül.
l. Legtöbben csak akkor kutat-

juk a gondvíselés titkait, mikor
magunk szenvedünk, vagy máso
kat szenvední látunk. Ezért kérdé
seink nem higgadtak, tárgyilagosak.
A keserűség vagy a részvét szüli
őket. Be kell ismernünk: nem is
kérdések azok, hanem kítakadások;
a Jázongás kiáltásai.

Hajtsunk fejet tehát szó nélkül
és vakon Isten akarata előtt? Egy
általán nem ! Ellenkezőleg: rnéíyeb
bern kérdezősködjűnk utána. Nem
csak akkor, amikor szenvedünk I
Isten az ember természetébe oltot
ta a kutató hajlamot, rnely végső

fokon O feléje törekszik. A kate
kizmus első kérdése: "Mi végett va
gyunk a világon ?" - és a reá adott
felelet: Hogy Istent megismerjük,
stb. - ez nem csupán az egyház
utasítása, hanem emberi természe
tünk legalapvetőbb tulajdonságá
nak megfogalmazása.

Többet kell tehát élnünk e hajla
munkkal máskor is; jó és bal sors
ban egyaránt kell keresnünk Isten
akaratát. Nem biztos, hogy mín
dent megértünk, szüntelen kérde
zősködéseink nyomán, de bizonyos,
hogy ha ilyen megpróbáltatás elé
kerül az ember, a nyomában táma
dó kérdés nem sujt le rá oly erő

vel, hogy hite is belerendül.
2. A kérdések Lényege, amelyeket

a gondviselés intézkedéseivel kap
csolatban felteszünk. legtöbbször
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csupán ennyi; hogyan engedheti
meg Isten jósága, igazságossága
ezt, vagy amazt a megpróbáltatást,
szenvedést?! Isten terveinek vég
telen szélességben hömpölygő ten
gere nem érdekel bennünket. Egy
a fontos nekünk: szünjék meg szá
munkira a szenvedés, megpróbálta
tás.

Kérdéseink célja tehát nem az
Isten akaratába való beleilleszke
dés, hanem kikönyörögni, hogy le
gyen kegyes hozzánk, vegyen ki, ha
kell, a világ és az élet törvényei
alól, ikíméIjen meg a csapástól, sza
badítson meg a megpróbáltaltás si
vatagaból.

Borzadásunk a szenvedéstől ter
mészetes. Nem szabad benne csu
pán gyengeségünk [elét látni. Az
örök életre teremtett lényünk iszo
nyodása sajog a megsemmisülés ár
nyékában. Az azonban nem termé
szetes; végleges határozott választ
adni olyasmiben, ami felől nem tet
tük fel igazán, teljesen, őszintén és
maradéktalanul kérdéseinket.

3. Mit tudhat az úszásról az, aki
a parton didereg, reszket és Illem
meri magát belevetni az áradatba,
vagy az ár szélén vergődik kifelé a
sodrásból ? ! Mit tudhat Isten aka
ratáről, szerétetének a szenvedés
ben is megnyilatkozó csodálatossá
gairól is az, akinek minden ügyeI
mét egyetlen cél köti le: szabadul
ni. rnentesülni a gondviselés sodrá
sából ! Beszélhet-e valaki az útról,
amelyet nem járt meg, az ösvény
ről, melyen nem kapaszkodott föl
sehová sem. Mondhatia-e valaki,
hogy csak megsemmisülés és halál
van egy országban, amelyet még
nem bolyongott be?

A vértanúk is reszkettek hóhéra
dk előtt, még Krisztus is feljajdult
a kereszten. De az is igaz, hogy
számtalan gyarló, gyenge bűnös

ember élt és él ma is a földön, akik
rniután végigjárták a szenvedés út
ját, letérdeltek és hálát adtak érte
Istennek. És azoknak az esztendők
nek vagy napolilllak az emlékét,
amelyeket a megpróbáltatásban
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töltöttek, úgy őrizték és vitték ma
gukban a sírig és azon túl is, mint
életük legdrágább kincsét.

4. Ne a szenvedés létéből követ
keztessünk Isten [óságára vagy
"kegyetlenségé:re", hanem Isten ir
galmának a fényében nézzük a sa
ját szenvedésünket és másokét. Is
ten végtelen bölcs és jó. Ha a szen
vedést megtűrí, sót egyenesen kül
di is, akkor annaik isteni örök ér
telrne és célja van. Mégha mi nem
is tudjuk kimeríteni mélységeit.
Mert a szenvedésről lehet valamit
- ezt vagy azt, - tudni, de azt
teljes mélységében megérteni nem
lehet.

Isten a szenvedés mísztéríumát
nem tárta fel teljesen soha senki
nek. Mily jellemző e szempontból
a szenvedés és gondviselés nagy
tankönyve: Jób története! A nagy
szenvedő gyötrelmeiben fetreng. EL
jön hozzá a felesége és hálrom jó
barátja. Ahányan vannak, annyi
féleképp magyarázzák a sorsát. Ta
lálgatnak, sorra veszik az okokat,
amelyek fényt deríthetnének meg
próbáltatásaira. Beszélnek Isten
zord igazságosságáról, a bűnösök

ről, a bűn utálatosságáról, atz em
ber gyarlóságáról. míndenről, amit
az emberi ész és szív ilyen esetek
ben fel szekott vetni.

Végül megszólal Isten is. Nem
hogy magyarázzon, hanem hogy fe
lelősségre vonja a panaszkodó szen
vedőt is, az okoskodókat is.

"És felelt az Úr Jóbnak a
fergetegből és rnondá:

Kicsoda az, ki elhomályosítja a
gondviselést,

Belátásnélküli beszédeivel ?
Övezd fel derekadat, mint férfihoz

illik,
Én kérdlek, te meg felelj nekem!
Hol voltál, mikor a föld alapjait

megvetettem ?
Jelentsd meg nekem, ha tudsz

okosat! ..."

És elmondja csodálatos igéit a
világról, élőlényekről. a rejtelmes
Behernótról, és a Levíathánról,



amelyek mind az Isten titkait sen
kivel nem !közlő fölényét hirdetik.
Jób megrendül és leborul a ferge
tegben járó Isten előtt:

"Valóban balgán beszéltem
Olyanról, mi tudásomat messze

meghaladja !"

Vallomásának végső szavai azon
ban megadják az emberileg legmé-
lyebben elérhető és kifejezhető ma
gyarázatát sorsára, szenvedéseire és
mirnden emberi szenvedésre:

"Eddig szóbeszédből hallottam
felőled.

Most pedig saját szememmel
látlak."

A szenvedésben tud az ember a
legmagasabbra kiemelkedmí önrna
gából - ha akar -, szemtől-szem
be találkozni Isten kimondhatatlan
titkaival, "saját szemeivel látni"

NAPLÓ

Ot. Nem szóbeszédet, nem magya
rázatot akar Isten, hanem ezt a ta
lálkozást. Ezért fordul apatriaroha
vallomása után oly komoran okos
kodó barátaihoz, akik pedig oly
szépeket mondottak a szanvedőnek

Isten Igazságosságáról: "Miután az
Úr Jóbnak eme szavakkal szólt, a
temáni Elifáznak mondá: Haragra
gyúltam ellened és Ikét barátod el
len, mert nem beszéltetek előttem

igazat, úgy mint Jób az én szol
gárn,"

Mert ki tudfa szavakkal és i,e:ék
kel elegendőképpen elmagyarázni,
mriért kell az embernek Istennel, és
Istennek az emberrel a bűnbeesés

után a kereszten találkozni ujból ?
És k'i tudia elmondani, mít Ielent
a szenvedésben Istennel találkoz-.
ni ?! Lehet róla beszélni, de kife
jezni nem lehet. Ezt csak az érti
meg, aki átélte. (S - ó.)

A HATVANÉVES NEUMANN TERÉZ. Aprilis 8-án volt hatvan éve,
hogy a bajorországi Konnesreuth falucskában Neumann Ferdinánd sza
bómester és felesége Grtllmelre Anna házasságából leánygyermek szüle
tett, aki a keresztégben a Teréz nevet kapta. Utána még tíz testvér szü
Ietett,

Konnesreuth és Neumann Teréz neve ma már egybeforrott. Köny
vek, folyóiratok és ujságok halmaza foglalkozik velük. E sorok írója ab
ban a szerenesés helyzetben volt, hogy pár hónappal ezelőtt három al
kalommal személyesen is beszélhetett Terézzel. Most friss élményeiről

igyekszik beszámolni.
Már a fiatal Teréznek rengeteget kellett szenvednie. 1919. március

17-itől 1923. április 29-ig teljesen vak volt, közben hosszú ideig béna lá
bakkal őrizte az ágyat. Ezenkívül is számtalan megpróbáltatás érte. Az
-orvosok többször lemondtak életéről, de ő rendületlen hittel és hősi erő

vel viselte a szenvedést.
1926. március 4-én, most 32 esztendeje látta először a Megváltót. amint

az Olajfák hegyén térdel. Teréz ekkor hirtelen görcsöt érzett a szívénél,
ahol vérző seb keletkezett. Ez az állapot másnap délig tartott. Másnap,
nagypéntekre virradólag látomása megismétlődött s ekkor két kezén és
lábán is vérző sebek voltak láthatók. Szeméből színtén vércseppek szí
várogtak, átélte a golgotai dráma rnínden fázisát. Arámi nyelven beszélt
és megjelölte a nagypénteki véres dráma állomásait.

Időszeru-e még ma is Neumann Teréz problémája? Érdemes-e a
kérdéssel foglalkozni ? Nyujt-e nekünk újat ennek az egyszerű és igen
intelligens parasztlánynak az élete?
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