keresztény életnek a hitelesség bélyegét; néha az elóre nem látott és kockázatos kaland (vö. 2Kor 11,26), sót a hóslesség jellegét ölti; az egyháztörténelem számtalan nagyszerú példáját nyújtja ennek a vértanúkban , a
szentekben, az igazi hívekben.
Igen, a keresztény élet nehéz, mert logikus, mert húséges, mert bátor,
mert harcos, mert nagy.
Engedje az Úr, hogy igy értsük és így éljük - a ml apostoli áldásunkkal.

EGYHÁZATYÁK A 5ZERETETRöl
A lélek szépsége a szeretet (Szent Agoston : Homflla János l.Iev.9)
Lelkünket, testvéreim, a bún teszi rútt á, de ha szereti az Istent. szépp é
lesz. Hol a szeretet, amely a szeretó embert széppé teszi? lsten mindig
szép, sohasem rút . sohasem változik. O. az Orökszép, elóször szeretett rnlnket. Es kik Iránt mutatott nagyobb szerétetet. mint éppen a rútak és a korcsok Iránt? De nem azért szeretett rnlnket, hogy meghagy jon rútságunkban .
hanem hogy átváltoztasson, és rútságunkat szépséggé te gye. Hogyan leszünk
széppé? Azzal. hogy szeretjük Azt, aki mind ig sz ép. Abban a rnért ékben,
amelyben ez a szeretet növekszik benned , növekszik szépséged . A szeretet a
lélek szépsége. . Szeretjük Ot. mert O elóbb szeretett mínket." Hallgass Pál
apostolra : . Ist en azonban azzal bizonyitja ir ántunk való szere tetét. hogy
mikor még búnösök voltunk. Kr isztus meghalt ért ünk " (Róm 5.8J. az igaz az
igaztalanokért, a szép a rútakért.
A szeretet látható alakja (uo . 7.10)
. Szeretet az lsten " (1Jn 4,9). Milyen a szeretet látható alakja? Milyen a
formája? Milyenek a körvonalai? M ilyen a lába, keze? Senki sem tudja megmondani. De van lába: ez vezet az lsten házába. Van keze: ez nyúl segitó
jósággal a szegények felé. Van szeme: ezzel ismeri meg a rászorulókat. Van
füle : erről mondja az Úr : . aklnek füle van a hallásra. hallja meql " (Lk 8,8)
Ezeket a testrészeket nem választja szét a fiz ikai tér, hanem akiben szeretet
van, az lelkében mindezt egyszerre fogja fel. Lakjál tehát tartósan Benne, és
O benned lakik ; maradj Benne. és O benned marad!
Miért álltok fel és tapsoltok, rnlkor a szeretetet magasztaljuk? mi ért helyeseltek és dicsértek? Mi szépet rnutattarn nekt ek? Talán múvészi festményt
tartottam szemetek elé? Talán aranyat és ezüstöt? Vagy drágakövet a t árnákból? M i hasonlót mut attam nektek? Talán megv áltozott arcom. amíg beszéltem? Ugyanabban a testben , ugyanabban az alakban vagyok, mint mikor bejöttem, és t i is ugyanabban az alakban vagytok . en dicsérem a szeretetet.
és ti megtapsoltok. Biztos vagyok, hogy semmiféle változást nem láttatok.
De ami nt most örültök. hiszen hangosan fejezitek ki érzelmeiteket , ugyanigy
törekedjetek. hogy ez a szeretet és öröm mind ig megmaradjon bennetek.
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Figyeljetek. testvérek, arra, amit most mondo k nektek: Amennyire az
Úrban csak t elik tő l e m, egy kincsre szeretném f igyelmeteket ráirányít ani. Ha
gy ö ny ö rű művés zettel elkészített aranyedényt mutatnának nektek, az bizonyára magára ir ányítaná figyelmeteket, és szívetek vágyát is felkeltené. I:s ha
a múv ész ügyessé ge. az arany értéke, az érc ragyogása megnyerné tetszésteket, nem mondaná-e mindegyiktek: de jó volna , ha az enyém volna? De
beszédetek hiábavaló volna. mert nem a tietek. Nem eladó . Legföljebb el
lehetne lopni.
A szeretetet di csérjük előttete k . Ha t eszik, legyen a tietek. Rendelkezzetek vele . Nem szükséges, hogy mástól ellopjátok. Semmibe sem kerül.
Fogjáto k meg e rősen . Szorítsátok jól magatokhoz . Semmi sem értékesebb
nála.
Ha már a puszt a rágondolás is oly an érték esnek tűnik , mennyivel értékesebb . ha birtokunkban van!
(A Szolgálatnak ford ította:

+

P. Forró Ferenc)

Nem rejtőzhet véka alá a keresztények világossága (Aranyszájú Szent János:
Hom . in Acta Apo stolorum 20,4; PG 60.162-164)
Semmi sem fagyosabb az olyan kereszténynél. aki nem tö rődik mások
üdvösségével.
Nem menthe ted itt magad szegénységedd el: vádlód lesz az, aki két fi ll ért
dobott a perselybe . Péter is azt mondta : . Aranyom és ezüstöm nincs ." Pál
pedig olyan szegény volt, hogy gyakran éhezett. és a szükséges táplálékot
is nélkülözte.
Nem hozhatod fel ürügyül alacsony volt odat: mert ő k is alacsony sorsúak
voltak, egyszeru e m b e re ktő l származt ak. Nem t akaró zhatsz m űveletl enséged 
del : ők is írástudatlanok voltak. Betegs ég sem lehet a ki fogásod: hiszen Tlmóteus hasonlóképpen sokszor betegeskedett.
Mindenki hasznára lehet embertársának , ha meg akarj a tenn i, ami rajt a áll.
Látjátok a gyüm ölcstelen fákat : milyen erőse k , milyen sz épek, karcsúak,
előkelóek? De a kertünkbe inkább ültetnénk gránátalmát
meg gyümölcsöző olajfát. Mert amazok gyönyörködtetik a szernet , de nincs
hasznuk. vagy ha van is , édeskevés .
könnyűlombúak ,

Ilyenek azok. akiknek csak a magukéra van gondjuk : sót még ilyenek sem,
csak büntetésre érdemesek. Mert az említett fákat legalább fel lehet használni építk ezésre. födelet adnak dolgainknak. Ilyen ek voltak azok a szűzek: tiszták, fölékesítettek, önmegtartóztatók - de senkinek sem hasznosak. azért
tű zr e vet ik őket. Ily enek azok, akik nem tápl álj ák Krisztust.
Fontold meg : senkit ezek közül az emberek közül nem a b ű n eiről vádolnak, nem arról . hogy paráználkodott. hogy hamisan esküdött, semmi efféléről :
hanem amiatt, hogy nem használt a másiknak . Ilyen vo lt az, aki elásta a talentumot: saját élete feddhetetlen volt. de a másik számára semmi haszna.
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Ugyan hogy lehetne keresztény az ilyen? Ha a li sztbe bekevert kovász
nem keleszti meg az egész tésztát, kovász-e igazából? I:s ha a kenet nem
árasztja el ill atával azokat, akik közelednek hozzá. vajon kenetnek mondjuk-e?
Ne mondd: nem tudok Jóra bírni másokat: mert ha keresztény vagy. lehetetlen. hogy meg ne tedd. Mint ahogy a természet dolgaiban nincs ellentmondás, úgy van ezzel ls. mert ez a keresztény ember természetében rejlik.
Ne ill esd gyalázattal Istent. Ha azt mondod , hogy a nap nem adhat világosságot. gyalázattal illeted : ha azt rnondod, hogya keresztény nem használhat, Istent illeted gyalázattal és hazudt ál. Mert könnyebben lehetséges .
hogya nap nem ad meleqet, sem világosságot, rnlnt hogy a keresztény ne
világoskodjék; hamarabb lesz a vil ágosságbó l sötétség . mint hogy ilyesmi
megtörténjék.
Ne rnondd, hogy ez lehetetlen: inkább az ellenkezője az. Ne illesd gyalázattal Istent. Ha a magunk dolgát helye sen végezzük. mindez megv alósul. és
szinte term észetszerűen bekövetkezik. Nem maradhat rejtve a keresztény
világossága. nem rejtőzhet t itokban egy ilyen ragyogó lámpás .
Az Irások gyümö lcse a szere te t (Sz. Bonaventu ra : ln Hexaemeron Collatio
XVIII. 26-32 . Opera Omnia V./ Quaracchi/) .
A szeretet leáradásából tizenkét kari zma fakad . Ezek azok a gyümölcsök.
amelyeket az Apostol a galata levél 5. fejezetében számlál elő : "A Lélek
gyümölcsei : szer étet. öröm . békesség, türelem, áil hat at osság, jós ág. jóindulat. szelídség , h űséq , szerénység . önmegtartóztatás, tisztaság: Kegyelem ,
megigazulás és bölcsesség nem létezik szeretet nélkül . A latin . fruct us " .
gyümölcs szö a . frul" (élvezni , azaz gyümölcse iben részesedni ) igéből származik; már pedig "élvezni valamit annyit tesz , mint saját maga miatt ragaszkodni hozzá" (Sz. Agoston). Ezért szeretet nélkül nem használ sem a megigazult ság, sem a csodák . sem a t itkok tud ása. Egyetért ebben az egyház
minden tanítója és szentje. Igy eshet meg, hogy egy öreg n érilk ének. akinek
csak kicsiny kertje van. azaz nincs mása, mint szeretete, több a gyümölcse,
mlnt egy tudós teo lógusnak. akinek igen nagy kert je van, ismeri a misztériumokat és a természet titkait.
E tizenkét gyümö lcs felsorolásána k kielégítő voltát így mutatjuk meg :
Szent Pál szellemi fia . Agoston szerlnt négyet kell szeretn ünk, s ezek gyümölcse élvezet: Istent. önmagamat Istenben, a felebarátot Istenben, testemet
Istenben . - Az istenszeretet gyümölcseit akkor élvezern. ha őbenne mindenestül megnyugszom , gyönyörködöm benne . egyesülök vele. A megnyug vás a szeretet múve , a gyönyörködés az öröm é. az egyesülés a békéé. S e
három egymásból fakad : mert ahol békesség van. ott örömnek is kell lennie ,
ahol pedig öröm található, ott nyugalomnak is .
Másodszor saját magam gyümölcseit élvezem Istenben. Lelkem gyümölcsét hasznosan csak úgy élveze m, ha birtokolom lel kemet; hiszen ha
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birtokom másra száll át. már a gyümölcse sem az enyém . Lelkem pedig akkor van birtokomban, ha türelmesen tudom viselni a viszontagságokat: .türelemben fogjátok bírni lelketeket' (Lk 21,19). De a viszontagságok türelmes
elviselése ne a véletlen vagy a szerencse rn üve legyen, hanem a jutalom
szemléletéböl, azaz a jutalom várásából fakadjon. A harmadik pedig az. hogy
megbocsássunk annak, aki bánt. Ennek a háromnak az eszköze a türelem.
az állhatatosság és a jóság . A türelem a viszontagságok elviselésében rnutatkozlk meg; az állhatatosság abban, amikor minden sanyarúság között [utalmat várok; a jóság a nagylelkű megbocsátásban. Ha tehát a szeretet türelmes. állhatatos, jó. akkor .tejként szopja a háborgó tenger hullámait"
[MTörv 33.19l. ahogy Lörinc úgy örült a parázsnak, mintha virágágyra fektették volna . Itt lelki. nem testi értelemben vett gyümölcsökröl van szó.
Ezért mondja Sz. Jakab: "Csupa örömnek tartsátok. testvéreim . ha küiönféle megpróbáltatásokba keveredtek:
Harmadszor: a felebarát gyümölcseit Istenben akkor élvezzük. ha szeretettel vagyunk Iránta. éspedig háromféle módon: jóindulatúan a szívben,
illetöleg szándékban. szelíden az érintkezésben . hűségesen a szóban, Illető
leg más k ülső jelben. Jóindulatú a szlvem, ha javamra fordítom mlndazt, ami
felebarátomban jó . A szelídség teszi az embert közösségi és társas lénnyé.
Vannak emberek. akik igazán jók. de megnyilvánulásaikban olyan kemények.
hogy nem merünk közeledni hozzájuk. Amikor az ember bizalomgerjesztően
viselkedik, akkor szelíd. Hasonlóképpen a hűség nagyon szeretetreméltóvá
tesz; az ilyen ember szavaiban jobban megbízunk. mint változó hangulatai.
ban. mert az érzelem hullámzó.
Negyedszer: testem gyümölcseit akkor élvezem Istenben. ha szennytelenül megőrzöm. Ez szerénységet jelent a t áplálkozásban. önmegtartóztatást az
érintésben, tisztaságot minden érzékemben. A szerénység különösen meg·
nyilvánul az ízlelés terén. A d ózsölök. torkosok. mértéktelenek teste "nem
jut békességgel sírba" (vö. Sir 44.14).
Igy árad tehát lefelé a szeretetböl. amely ,a fejtöl a szakálIig és a köntös szegélyéig csorgó kenet" (vö. Zsolt 133,2) lsten. önmagam, a felebarát
és a test gyümölcseinek élvezete. Ahogy tehát az előző felsorolásban tízenkét gyümölcsöt mutattunk be felfelé menet a szeretethez. ugyanigy tízenkettő van lefelé menet is. Ez az értelme az Apokalipszis szavainak: .a folyam
mindkét partján az élet fái álltak; tizenkétszer hoznak gyümölcsöt. vagyis
minden hónapban teremnek" (22.2): a folyam egyik partján az értelem
gyümölcsei. a másikon az érzelem ét. vagy pedig ha akarod: az egyik oldalon
a felfelé vezető. a másikon a lefelé menö út gyümölcsei.
Ez tehát az Irások gyümölcse: a szerétet. !orte vannak a misztériumok,
érte van minden megértés és szemlél ödés. Ezért áll az Apokalipszis végén:
.Boldoqok, akik megmossák ruhájukat. hogy belépjenek a város kapuján'
(22.14]. Az els ő tizenkét, fölfelé irányuló mozzanatot úgy képzelem el. mint
amelyek Istenből erednek, Istenbe torkollanak, és keresztülfolynak az egész
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Szentíráson. Vagy úgy, mint tizenkét kört: bármelyikbe lép is be a lélek ,
nagyerdőséget talál . üdítően szép fákat és bőséges gyümölcsöt.
A MISESTIPENDIUMOK TEOLÖGIÁJA

VI. Pál pápa úrnapján, június 13-án írta alá .Flrrna in tradltlone" kezdetü
motu proprióját, amell yel szabályozza a misestipendiumok kérdésének néhány pontját. A pápai irat két részből áll: első fele doktrinális és történelmi
bevezetést tartalmaz, második fele pedig három pontban összefoglalja a rendelkezeseket. Ez utóbbiakkal most nem foglalkozunk.
•Az Egyház jól megalapozott hagyománya szerint - kezdi a pápai levél a hívek, vallásos és egyházias érzéstől vezetve , valamiképpen önmaguk
feláldozását adják hozzá az eucharisztikus áldozathoz, hogyannál tevékenyebben vegyenek részt benne. Ezzel a maguk r észéről hozzájárulnak az Egyház
szükségleteihez, különösképpen az Egyház szolgáinak fenntartás ához. Az úr
szavainak szellemében történik ez: ,Méltó a munkás a maga bérére'; ezeket
a szavakat Szent Pál is idézi Timoteushoz intézett elsó levelében és a
Korintusiakhoz írt első levelében. Ezzel a szokással a hívek bensőségeseb
ben egyesülnek az önmagát áldozatul felajánló Krisztussal. és így bőségesebb
gyümölcsökben lesz részük. I:ppen ezért ezt a szokást az Egyház nemcsak
jóváhagyta. hanem elő is mozdította; úgy tekinti, mint annak a kapcsolatnak
egy jeiét. amely a megkeresztelt embert Krisztushoz f űzl , és a hlv öt a paphoz, aki éppen a hivő javára végzi szolgálatát. Az Egyház azzal li céllal, hogy
ez az érzület mindig feddhetetlen maradjon, és minden lehetséges elferdüléstől mentes legyen , az évszázadok folyamán megfel elő normákat állapított
meg; ezek azt célozzák, hogy az a kultusz, amellyel a hívek bőkezúen adózni
akarnak Istennek, ténylegesen a legteljesebb szabálytartással és nagylelkú·
séggel történjék . Mivel pedig a korok és a társadalom sajátos körülményei
miatt olykor erkölcsileg lehetetlenné és éppen ezért kevésbé méltányossá
válik, hogya kért és elvállalt kötelezettségeknek teljes mértékben eleget
tegyenek , az Egyház ilyen esetekben szükségképpen arra kényszerül, hogy
megfelelően felüvizsgálja magukat a kötelezettségeket; egyben pedig arra is
törekszik, hogy ebben a kérdésben önmagával szemben következetes maradjon, és az adományozóknak tett ígéretet meqtartsa ."

A teológusok és még inkább a kánonjogászok évszázadok óta foglalkoztak
a miséért adott alamizsna és a belőle háramló kötelezettség teológiai rneqalapozásával; tanításuk az adományozó és a pap közötti hallgatólagos szerzödés motívumát hangsúlyozta. A pápai Irat nyomán ezt a teológiai rneqalapozast szélesebben és mélyebben kell látnunk; az ekkléziológia vonalán kell
keresnünk. Az Egyház a megkereszteltek közössége; ez a közösség az igehirdetéssel, a szentségi jelekkel, a tanúságtétellel épül. Az egyházközösség
életének csúcspontja az Eucharisztia; minden egyéb élettevékenység ebben
teljesedik ki. Azok a hívek, akik vallásos és egyházas érzéstől indítva szem é-
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