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Teréz anya Budapesten

Alig egy napot töltött itt Lékai László biboros meghívására, mégis mindenki úgy
érezte: szent járt köztünk. Amerre ment, egymást taposták az emberek, hogy közelről

láthassák, megszólíthassák, megérinthessék. Öreganyó és kisgyermek egyszerre.
Tisztaságát, egyszerüségét nem kezdi ki semmilyen rajongás vagy ünneplés. Istenhite
gyermeki, döntései azonban fejedelmien határozottak. Ahol megszólal, egyszeru, tisz
ta, kemény szavakkal, ott refrénszerüen ismételgeti életmüvének irányító eszméit. A
Nobel-díj dicsfénye nem látszik rajta - megjelenik viszont elóttünk az a sokezernyi
haldokló, aki gondoskodása során megbékélve hal meg; és az a még több ezer éhező,

akinek kenyeret és szeretetet adnak.
Rómából érkezett, 28 nővérük ünnepélyes szerzetesi fogadalomtételéről.Szerzete

- a Szeretet Misszionáriusai-75 országban müködik, 313 házban. A rendtagok száma
jelenleg 2500, és 400 novíciájuk készül a szerzetesi életre. Eleinte minden jelölt Kal
kuttában végezte a noviciátust, azóta több országban nyitottak növendéknevelőhá
zat, így - többek között - Jugoszláviában és Lengyelországban is.

Belépéskor a jelöltek megismerkednek a szerzet munkájával és szellemével, s őket

is megismerik az elöljárók és a többi szerzetesek. Ezt az időt két év noviciátus követi,
majd egyszerü fogadalmat tesznek. Összesen kilenc év elteltével teszik le az ünnepé
lyes, örök fogadalmat.

A szerzetnek öt különbözö ága van. Férfiak és nők is lehetnek tagjai, külön-külön
közösségekben, és választhatnak tevékeny vagy szernlélödö életet. A tevékeny mun
kát végzők napi egy órát töltenek szentségimádással, illetve szernlélödéssel, és a nap
többi részében dolgoznak. A szernlélödö ág tagjai viszont csak két órát dolgoznak, a
nap további részét kontemplációval töltik. Ezek a csoportok egészen szoros kegyelmi
kapcsolatban állnak egymással. Nemrég jött létre az ötödik ág, a papoké: még csak öt
fölszentelt papjuk van. Magyarországról Rómát útba ejtve Teréz anya New Yorkba
utazott, éppen egy ilyen papszentelésre.

Szép hasonlatával ez az öt ág Krisztus öt sebére emlékeztet. A két aktív ág: Krisztus
kezei, hiszen ők a tevékeny szeretet munkásai. A szemlélödök: Krisztus lábai, hiszen
ezen nyugszik egész életük. A papok pedig: Krisztus szíve, szeretetének közepe. A pa
pok jelenlétéhez egyébként mindig ragaszkodtak, nem is csak a lelkivezetés miatt,
hanem mert a szentmise áll belső életük középpontjában. Elmesélt erre egy szép pél
dát. Etiópiában két egyházmegyébőlelüzték a püspököket és papokat. Teréz anyáék
nak ezen a vidéken is müködik otthonuk, ezért megkérdezte az államelnököt, hogy
őket is elküldi-e. Az elnök azt válaszolta: nem, mert munkájukra szükség van. Teréz
anya viszont csak abban az esetben vállalta a munka folytatását, ha pap is maradhat
velük, aki a szentmisét bemutatja. Erre megkapták az államelnök külön engedélyét.

Igen sok munkatársuk is van, akik személyes kapcsolatba kerülnek velük, akár
rnunkájuk, akár imádságuk révén, kegyelmi összeköttetésben. Tehát olyanok, akik az
imáikat ajánlják föl a rend egészéért, a betegekért, a haldoklókért, vagy egy-egy nő

vérért. Családok, akik az ő szellemükben próbálnak élni. Betegek, akik a szenvedé
seiket ajánlják föl; orvosok, papok, fiatalok, akik önkéntes munkát végeznek: együtt
alkotják Krisztus testét, az Egyházat.
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Teréz anya négy feltételhez ragaszkodik új házak alapításakor: - legyen kápolnájuk,
melyben ott őrizhetik az Oltáriszentséget, és legyen felhatalmazásuk arra, hogy ki
tehessék szentségimádásra, hiszen ez életük forrása; - hetente végezhessenek szent
gyónást és vehessenek részt közös lelki beszélgetéseken; - naponta vehessenek részt
szentmisén; - kapjanak engedélyt arra, hogy szükség esetén koldulhassanak.

Indiában 140 helyen dolgoznak. Nincs szerzetházuk szociális intézmény nélkül, hi
szen nem önmagukért vannak, hanem a szegényekért és az elhagyottakért. Az első

mindig az otthon fölépítése; s ennek mintegy kiegészítése és háttere a zárda, ahol lak
nak. Hogyan döntik el, hol milyen munkát végeznek? Erre a kérdésre azt válaszolta,
hogy mindig az adott hely szükségleteihez igazodnak. Eleinte úgy gondolták, hogy
csak a harmadik világ országaiban van szükség rájuk, ahol az abszolút nyomor sújtja
az embereket. Aztán fölfedezték, hogy a második, sőt az első világban mennyi a sze
gény és az elhagyott. Itt sokaknak a magány jelenti a szegénységet. A magány, amely
részben alkoholizmusba, részben öngyilkosságba viszi az embereket. A Szeretet
Misszionáriusainak az Egyesült Államokban már 16 otthonuk müködik. Pár évvel ez
előtt Londonban nyitottak házat a hajléktalanok és éhezők számára. Jelenleg 140
meghívás, kérelem várja őket új otthon alapítására.

150 ezer leprást ápolnak és gyógyítanak szerte a világon. A mai gyógyszerekkel
hat hónap alatt gyógyul ez a betegség. Tizenegy rehabilitációs házuk van a betegek
utógondozására. A legújabb otthonuk az AIDS-betegek gyógyítására alakult. Ezeket a
szerencsétleneket a családjuk kiközösíti, az orvosok megtagadják az ápolásukat. Ed
dig Amerikában fordult elő a legtöbb ilyen betegség. Teréz anyáék nenány hónappal
ezelőtt nyitották meg a házukat New Yorkban AIDS-betegek ápolására.

Következetesen elutasítják, hogy kórházban végezzenek ápolónői munkát, hiszen
elsősorban nem gyógyító tevékenységet folytatnak, hanem emberi gondoskodást és
gyöngédséget adnak a rászorulóknak. Tehát, mint Teréz anya mondja, egyszeruen
"otthonokat" hoznak létre, ahol az elhagyottak és a haldoklók békében halhatnak
meg. Valaki megkérdezte tőle, hogy mi lesz, ha már nem lesz több szegény, akit gon
dozzanak. "Akkor munkanélküli leszek, de ettől sajnos egyelőre nem kell félnem" 
válaszolta. Az alábbiakban Budapesten elmondott szavaiból idézünk.

*

Szomjazom (Az Iskolanövérekhez)

Nagyon hálás és boldog vagyok, hogy veletek lehetek, mert megtapasztaltam azt az
örömet, amellyel fogadtatok, és azt, hogy Jézussal magával találkozhatom itt, hiszen
Ő a középpontja az életünknek. Szerzetesközösségünk mindennap végez adorációt.
Munkánkban a szegények legszegényebbjét, Jézust szolgáljuk. Nagyon remélem, hogy
nővéreink egy napon ebben a szép országban is letelepedhetnek, és a jelenlévök kö
zül is akadnak majd olyanok, akik csatlakoznak hozzánk, hogy a szegények legszegé
nyebbjeit szolgálják. Egyszeruen megpróbálunk úgy élni, ahogyan Jézus tanította
nekünk. Nem teszünk mást, mint Jézus szavát követjük: enni adunk az éhezőnek, fel
öltöztetjük a ruhátlant és befogadjuk az otthontalant, hogy békében halhasson meg.
Isten sok csodálatos hivatással áldott meg bennünket. Megmutatta, hogy nagysága a
mi semmiségünkön keresztül is megnyilvánulhat. Szerzetesközösségünk minden tag
ja arra törekszik, hogy Jézusnak a szeretet és a lelkek iránti szomjúságát enyhítse.
Ezért örülök annyira ennek a keresztnek és rajta a feliratnak: "Szomjazom". A kápol
nánkban is van egy ilyen kereszt, rajta ugyanezzel a szóval. Imádkozni fogok értetek,
hogy szeressétek egymást, és növekedjetek életszentségben.
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Isten gyöngédsége (Válaszok a fiatalok kérdéseire)

- Mit várettöl a látogatástól?
- Hogy Jézus sokatokat meghív arra, hogy az életeteket Istennek áldozzátok.
- És mit vár a magyar fiatalokról?
- Hogy azzá legyetek, amivé teremtett az Úristen benneteket: szeretni és szeretetet

adni. Isten ma a fiatalokon keresztül akarja szeretni a világot, anagylelkűségükön,

nagy szeretetükön keresztül, amelyet meg tudnak osztani egymással.
- Vannak-e magyarok a szerzetében Indiában vagy máshol?
- Még nincsenek, de remélem, hogy hamarosan lesznek. Itt a közelben, Varsóban,

van noviciátusunk, ahol sok fiatal nővérünk és munkatársunk végez gyönyörű mun
kát. India túl messze volna, de Lengyelország szép ország és közel van ...

- Hogyan lehet valaki Magyarországról a szerzet tagja?
- Azt gondolom, hogy ennek semmilyen nehézsége nincs: Jézus megszólítja a szívé-

ben és az illető igent mond rá. A szeretetnek ez az aktusa Jézus és közötte a válasz
arra a szép hivatásra, amely a Szeretet Misszionáriusaié. Mi arra lettünk kiválasztva
és küldve, hogya mai világban Isten szeretete és gyöngédsége legyünk. Számunkra a
szegénység a szabadságunk és az erőnk. Meg kell tanulnunk, hogy mi az igazi sze
génység és kik a szegények, hiszen hozzájuk küld bennünket az Isten.

- Mi történik azokkal, akiket meg tudnak menteni?
- A legnagyobb segítség az, hogy otthonainkban Istennel megbékélve halhatnak

meg. Másokat meggyógyítunk, rehabilitálunk.
- Sok gyermek is van köztük?
- Igen. Gyermekek ezreire viselünk gondot. Kűlönösen azokra, akiknek senkijük-

semmijük nincsen. Az abortusz ellen adoptációval küzdünk. Gyermekeink ezreit fo
gadják örökbe Olaszországban, Belgiumban, Franciaországban és másutt olyan szü
lők, akiknek nincsgyermekük. Befogadják őket és szerető anyjukká-apjukká lesznek.

- Miért nem fogad el adományokat, például jól felszerelt kórházat, miért csak kis,
nem túl jó állapotban levő otthonokat?

- Mi a szegények közül is a legszegényebbekkel foglalkozunk. Olyan helyet kell
készítenünk a számukra, ahol otthon érzik magukat. Nem vihetjük be őket valami
előkelő helyre - elvesznének ott. A szegénységet választjuk. Olyanok akarunk lenni,
mint Jézus, aki gazdag volt, de szegény lett, hogy szerethessen bennünket. Ezért van
egy negyedik szerzetesi fogadalmunk is a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség
mellett: a szegények legszegényebbjeinek teljes szívű, szabad szolgálata. E fogadalom
által egészen az isteni gondviselésre bízzuk magunkat. Emberek ezreit etetjük, ruház
zuk, gyógyítjuk, és eddig még senkit sem kellett elküldenünk azért, mert nem volt
élelmünk, ruhánk vagy gyógyszerünk. Olyanok vagyunk, mint Isten virágai és ma
darai: Isten gondoskodik rólunk.

Elmondok egy szép példát Isten gyöngéd gondoskodásáról. Egy férfi jött hozzánk
egyszer azzal, hogy egyetlen gyermeke haldoklik, és az orvos olyan gyógyszert írt föl
neki, amelyik Indiában nem kapható, Angliából kellene beszerezni. (Az indiai kor
mány fölhatalmazást adott nekem arra, hogy bárhonnan hozhatok gyógyszereket.)
Amint beszélgettünk, megjelent valaki egy kosár gyógyszerrel. És éppen a tetején volt
az, amelyikre szükségünk volt. Ha belül lett volna a többi között, akkor nem is vet
tem volna észre. Megálltam a kosár fölött és a földkerekség sok millió gyermekére
gondoltam. Ez Isten gyöngéd szeretete a gyermekek iránt Kalkutta nyomornegyedei
ben. És mindennap így élünk. Kilencezer embert táplálunk naponta, és sohasem kel
lett azt mondanunk, hogy nincs ennivalónk. Elgondolhatjátok, mit jelent ennyi em
berre fözni .; De mindig van elég ennivalónk. Ez Isten szeretetének gyöngédsége.
Mindig tudnunk kell, hogy nagyon értékesek vagyunk Istennek, és szeret bennünket.
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Jézus azért jött el, hogya maga emberi szeretetével elmondja és megtanítsa ezt
nekünk.

Elmondok egy másik szép példát két fiatal ról. Egy nap megjelentek nálam egy ra
kás pénzzel. Megkérdeztem őket, honnan van ennyi pénzük. Azt mondták: "Két nap
pal ezelőtt házasodtunk össze, és az esküvő előtt elhatároztuk, hogy nem csináltatunk
esküvői ruhát, s nem rendezünk lakodalmat sem." Egy hindu családnak ez óriási ál
dozat. "Miért csinálták ezt?" - kérdeztem. Azt válaszolták: "Mi annyira szeretjük egy
mást, hogy szeretnénk megosztani a szeretetünk örömét azokkal, akiket Ön szolgál."
Csodálatos dolog megtapasztalni a szeretet örömét. A szeretet azt jelenti, hogy meg
osztjuk, amink van. És addig adunk, amíg az szinte fáj.

Betegeket, haldoklókat gondozunk és bárkit, akinek senkije nincsen, aki felesleges,
akit nem szeretnek, akiről nem gondoskodnak. Gondozzuk őket, hiszen bennük Jézus
jár álruhában. Hogy könnyűvé tegye egymás iránti szeretetűnket, Jézus azt mondta,
hogy amit egynek a legkisebbek közül teszünk, neki tesszük. Éhes voltam és ennem
adtatok, ruhátlan voltam és felruháztatok, otthontalan voltam és befogadtatok. Ez
tesz bennünket szemlélődővé a világ szívében. Szabályzatunkban benne van, hogy
közösségünknek mélységesen szemlélődőnek,eukarisztikusnak és örömtől átjártnak
kell lennie. Életünk összefonódik az Eukarisztiával. A napot szentmisével, szentál
dozással kezdjük, és imádsággal fejezzük be. Naponta egyórás szentségimádást tar
tunk. - Imádkozzatok értünk, hogy ne rontsuk el Isten művét. És imádkozzatok a sze
gényeinkért. Sok-sok ember hal meg óriási szenvedéssel, mégis gyönyörűen. 1952 óta
49 ezer embert szedtünk föl az utcáról, s közűlük 23 ezren Istennel megbékélve hal
tak meg. Amikor a Szentatya Indiában járt, Kalkuttába is ellátogatott. Egyenesen a
haldoklókhoz jött, rnindegyikűket megáldotta, néhányukat meg is etette. Mind
annyian nagyon boldogok voltak.

Ismeritek országotok szegényeit? (A hívekkel találkozva)

Régóta imádkozom azért, hogy eljöhessek Magyarországra, mert hallottam, hogy sze
retitek Szúz Máriát. A Boldogasszony nekünk különösen kedves, mert ö a mi örö
münk oka. Jézus azért jött el a világra, hogy elmondja: Isten szeret bennünket. Ha
szenvedtek, fájdalmatok van, gondoljatok Isten szeretetére. Legyetek hálásak Isten
nek. Jézus úgy tette könnyűvé számunkra az egymás iránti szeretetet, hogy azt mond
ta, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Ha egy kisgyermeket befo
gadtok az én nevemben, engem fogadtok be. Ha egy pohár vizet adtok valakinek, ne
kem adjátok. Emlékeztek Szent Erzsébet történetére, hogyan fektette a leprás bete
get férje ágyába? És ugye tudjátok a legenda végét, hogy amikor férje hazatért, Jé
zust találta az ágyban. Bármit tesztek egymásért, Istennek teszitek.

Az öregek gondozásával Kalkuttában Foucauld atya kis nővérei foglalkoznak. Mi
elsősorban a betegekről és a haldoklókról gondoskodunk, azokról, akiknek senkijük
nincs, akiket nem szeret senki. Otthonainkba visszük őket, hogy szeretetben halhas
sanak meg. Különös gondunk van a leprásokra, mert Jézus megkülönböztetett szere
tettel bánt velük. Az indiai kormány adott nekünk földet, ahol rehabilitálhatjuk öket,
ahol érezhetik, hogy szeretik öket.

A szeretet művei a béke művei. Hol kezdődik a szeretet? A családunkban. Hogyan
kezdődik? A közös imádsággal. Az a család, amelyik együtt imádkozik, együtt is ma
rad. És ha együtt maradtok, akkor úgy fogjátok szeretni egymást, ahogyan Jézus sze
ret titeket. Ti is imádkozzatok értünk, hogy egyre nagyobb szeretettel folytathassuk
Isten művét. Sok nővérünk van a legkülönbözőbb nemzetekből. Nővértársaimmal
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együtt azért imádkozunk. hogy legyen sok hívatás Magyarországról is. Mindig azt
mondiuk az Üristennek, hogy sok szárink van még ...

Úgy remélem, hogy ebben a gyönyörű városban senki sem érzi magát fölöslegesnek, el
hagyottnak. Ismeritek-e hazátok szegényeit? Meg kell ismernetek őket. Meg kell talál
notok a családjaitokban élő szegényeket, akiknek szükségük van a szeretetre és a
gondoskodásra, talán csak egyetlen kis mosolyra. Itt kezdődika szeretet.

Szerzetes testvéreink azon fáradoznak, hogy minden ember úgy érezze, szükség
van reá. Hogy erre a munkára képesek legyünk. mélységes szeretetnek kell bennünk
lennie az Oltáriszentség iránt. Ezért végzünk naponta egyórás szentségimádást. Jézus
nélkül semmit sem tudunk tenni. Imádkozni fogok értetek, hogy Isten megjelenjen a
családotokban. és meghívja fiaitokat, leányaitokat, hogy szolgálatára szenteljék magu
kat. Növekedjetek életszentségben és egymás iránti szeretetben. Imádkozom azért,
hogy ez megvalósuljon bennetek. Ti is imádkozzatok értem, hogy Isten szeretetét
szolgálhassam.

Alázatosak, mint Mária és szentek, mint Jézus (A papnövendékeknek)

Kérjük a Boldogságos Szűz Máriát, segítsen bennünket, hogy szívünk az övéhez ha
sonlóan szép, szegény és szeplőtelen legyen, telve szeretettel és alázattal. Hogy mi is
befogadhassuk és megtarthassuk Jézust a szívünkben. Hogy úgy szeressük Jézust,
mint Mária, és meglássuk őt a szegények álruhájában. Azt olvassuk az evangélium
ban, Jézus mondta: Én választottalak titeket, az enyéim vagytok. lzaiás is mond vala
mi nagyon szépet erröl: A neveden szólítottalak, az enyém vagy. A víz nem borít el, a
tűz nem éget meg. Drága vagy nekem és szeretlek. A hivatásunk az, hogy egészen
megadjuk magunkat Jézusnak. Különösen érvényes ez a ti számotokra. akiket kivá
lasztott, hogy papjai legyetek. Milyen szentté kell válnotok, hogy elfoglalhassátok az ő

helyét, és képviselhessétek öt a világban! Milyen tiszta és szent szívünek kell lenne
tek, hogy méltóképpen mondhassátok Jézus ,szavait: "Ez az én testem"! És milyen
szentnek kell lennetek ahhoz, hogy elvehessétek egy bűnös bűneit! Mert bűnnel telve
megyünk el gyónni. és bűn nélkül távozunk a gyóntatószékből.

Hogy egészen Jézuséi lehessünk, ahhoz mélységesen kell imádkoznunk és áldozat
késznek kell lennünk. Az imádság gyümölcse: hitünk elmélyülése. A hit gyümölcse: a
szeretet. A szeretet gyümölcse pedig: a szolgálat.

Isten csodálatos ajándéka számotokra, hogya papjai lehettek. Mert ti vihetitek el
Jézust az emberek szívébe. Sok országban látjuk, mennyire hiányoznak a papok. akik
elvihetnék Isten szavát az emberek közé. Addig nem értettem meg, milyen nagy do
log a papság, amíg Jemenben nem jártam, ahol 600 éven keresztül nem volt pap és
templom. Amikor a jemeni elnök megkért arra, hogy küldjek oda nővéreket, azt vá
laszoltam. csak azzal a feltétellel, ha papot is vihetnek magukkal. Az elnök beleegye
zett. És abban a pillanatban, ahogy egy pap beléphetett Jemen földjére, ott volt az ol
tár, ott volt a tabernákulum, ott volt Jézus.

Jézus igazi nagysága és alázata abban áll, hogy készségesen rábízza magát papjaira,
hogy általuk legyen köztünk jelen. Újra és újra megtapasztalom, hogyan változnak
meg az emberek, ha egy szentéletű pap kerül közéjük. Nagyon sokat és sokszor imád
kozom a papokért. Ezért kértem a szinoduson a Szentatyától: adjatok nekünk szent
papokat. és akkor mi is tudunk szent szerzeteseket adni. Mert a pap életszentsége
Jézus eleven jelenlétét hordozza. Amikor a keresztre nézünk, tudjuk, mennyire sze
retett bennünket. És ha a tabernákulumra nézünk, tudjuk, most mennyire szeret
bennünket.
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Isten csodálatos adomanya szarnunkra a szentsegimadas Emlekszem az elhunyt
Sheen amenkal puspok szavaira, aki egyszer azt mondta nekem, hogy folszentelese
tol kezdve soha nem mulasztotta el a napl adoracrot A sajat kongregacionkbarr IS
megtapasztaltam ennek erejet Valaha ugy kezdtuk, hogy hetente egyszer vegeztunk
adoracrot - aztan 1973-tol naponta. Es azota azt kell tapasztalnom, hogy Jezus irann
szeretetunk sokkal bensosegesebbe, egymas irann szeretetunk sokkal megertobbe, a
szegenyek irann szeretetunk sokkal egyutterzobbe va It, hivatasaink szama pedig
megduplazodott

Kongregacionk celja, hogy egyesuijunk Jezusnak a kereszten atelt szomjusagaval a
lelkek iránt. A szegenyek legszegenyebbjemek megvaltasan es megszentelesen dol
gozunk A harom szerzetesi fogadalom mellett egy negyediket IS teszunk szabadon es
teljes szivvel a legszegenyebbeknek szenteljuk magunkat E fogadalom altal egeszen
az istem gondviselesre hagyatkozunk Ez Isten arandeka kongregacionk szamara Igv
valtunk kepesse arra, hogy osztatlan szeretettel szeressuk Knsztust a nsztasag altal, a
szegenvseg szabadságaban. az egeszen megado engedelmessegben, egesz SZIVU. sza
bad szolgalatunkat adva a szegenvék legszegenvebbjeinek

Imadkozm fogok ertetek, hogy ti IS egeszen Jezu~nak adjatok magatokat, Szuz Ma
na segusegevcl Legvetek alazatosak, rrunt Mana es szentek, mmt Jezus TI IS irnad
kezzatok ertunk, hogvel ne rontsuk Isten muvet, amit nagy szeretettel es alazattal
probalunk vegezru Imadkozzatok a szegenvemkert IS A szegenyek csodalatos embe
rek Jczust talaljuk meg az alarcuk mogott Ezert erzern ugy, hogy ha Igazan szoros
kapcsolatban vagvunk veluk, akkor valoban szemlelodok vagyunk a Vilag sziveben

Imadkozorn ertetek. hogy maradjatok husegesek Isten szereteteben
Isten aldJon benneteket

LL

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Frenkl Róberttel

Dr Frenkl Robertet, a Testnevelesi Foiskola tanszekvezeto egyetemi tanarat, az or
vostudomany es a sport kapcsolatanak tudos ismerojet az evangehkus egyhaz nevel
te Fehg-meddrg az evangchkus egvhaz - teszi hozza, hiszen a csalad, az Iskola es a
sport IS formalta egyemseget Elemi Iskolalt a Deak teren vegezte, a nyolc girnna
ziurnot - az 1952-ben megszuntetett hires Iskola utolso, erettsegizo evfolvarnanak tag
jakerit - a fason evangehkus gimnaziurnban Hatesztendos koratol jart gyermek
bibhakorre a Deak terre, azota aktiv egyhaztag, szerenvebb megszakitasokkal

- Azt mondhatnt tehat, hogy egvhaza melle a Btblta vezerelte, eletreszoloan?
- Ifjusagorn idejen. 1940 es 1957 kozott, meghatarozo volt szamomra a Biblia-

Ismeret. mennvrsegi es rrunosegt ertelemben IS Rendszercsen olvastam - ma kevesbe
mtenziven teszern -, es rrunt rfjusagt vezeto, magvaraznom I~ tudrn kellett Felejthe-
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