
lerq-ünk sem, a mozgássérült Rooseweltről nem is szólva. A rokkantak nemcsak
igénylik a gondoskodást, de nyújtani is tudnak az emberi kultúrának és a társada
lomnak. Az OsservatoreRomano március 20-i száma, mely a nagy jelentőségű doku
mentumot közölte, ezt a mondatot választotta mottóul: "Tudatosítsuk a rokkant
emberben, hogy ő is sokat tud adni nekünk!"

Kevés ügy váltott ki ennyi spontán megmozdulást külföldön és itthon is, mint ez a
felhívás. Az egyház' kiveszi részét ebből a munkából, hiszen mindig szeretettel for
dult a mozgássérültek felé. Erről tanúskodnak maguk a rokkantak is, akik ott van
nak a Szent Péter téren, Lourdes-ban és a mi hazai zarándokhelyeinken is. Tanúsko
dik az egyház több száz kórháza és intézménye, mely részben az ő megsegítésükre
épült. A Szentszék ezért is ösztönöz újabb erkölcsi és anyagi erőfeszítésre, hogy mi
nél több szenvedő emberen tudjon segíteni. Ha ez a törekvése sokak szemében utó
pisztikusnak látszik is, mégsem megvalósíthatatlan. Csupán meg kellene szívlelnünk
II. János Pál pápának az 1981. január l-én - a béke világnapon - elmondott felhívá
sát: "Ha a fegyverkezési versenyre fordított összegnek csak egy csekély részét adnák
erre a célra, jelentős eredményeket érhetnénk el és számos szenvedő embertársunk
sorsát tudnók megkönnyíteni".

BLAISE PASCAL
,

IHAJA, melyben betegségeinek
jó használatát kéri Istentöl*

r. Uram, kinek lelke olyan szelíd és olyan jó minden dolgainkban, s olyan irgalmas vagy, hogy
választottaid irgalmasságod jeleit látják nemcsak a boldogulásban, hanem az elhagyatottságban
is, légy kegyes hozzám, nehogy pogányok módjára cselekedjem abban a helyzetben, melybe igaz
ságosságod vetett, hanem igaz keresztényként Atyámnak és Istenemnek ismerjelek, bármily
helyzet várna rám, hiszen az én változásaim nem a Te változásaidból következnek, hiszen Te
mindig ugyanaz vagy, ha mindjárt én magam változásoknak vagyok is alávetve, és nem kevésbé
vagy Isten, ha sanyargatsz s ha büntetsz, mint ha vigasztalsz s elnézed vétkeinket. .

II. Egykor egészséget adtál, hogy szolgáljak neked, ám nagyon gyalázatosan éltem vele. Most be
tegséget adtál, hogy megjobbíts; ne hagyd, hogy most békétlenkedve bosszantsalak. Rosszul
használtam az egészség idejét, s igazságosan büntettél érte; légy türelmes, ha büntetésem idejét is
rosszul használnám fel. Veszendő természetemben áldásaid átkok lesznek; tedd, ó, Istenem,
hogy mindenható kegyelmed büntetésedből üdvösséget szerezzen. S ha szívem, midőn erejét
érezte, világi hajlandósággal volt teljes, üdvösségemért ernesszed el azt az erőt, s akár a test erőt
lensége, akár a szeretet buzgalma által, ne engedd, hogy gyönyörűséget találjak a világban, ha
nem egyedül belőled élve gyönyörködjem.

III. Ó, Istenem, aki előtt nekem minden tettemről pontosan számot kell majd adnom életem vé
gén és a világ végezetekor ! Istenem, csupán azért áll előtted a világ és benne minden más, hogy vá-

• Blaise Pascal: Priére pour demander it Dieu le bon usagedes maladies, 1659. - Pascal betegségeiről lásd Várkonyi
Nándor: Pascal, Vigilia, 1975/2·3.
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lasztottaid próbák elé állítsd és a bűnösöket megfedd! Istenem, hagyod, hogy a megátalkodott
bűnösök a vílág vészes gyönyöreiben leljék kedvüket! Istenem, testünket majd a halálnak adod,
és halálunk óráján lelkünket elszakítod mindattól, amit a világon egykor szeretett! Istenem, ami
hez csak ragaszkodtam, amibe csak szívem reményét vetettem, mindenből kiszakítasz életem
utolsó óráján! Istenem, amaz utolsó nap eget és földet s benne minden teremtményt elemésztesz,
hogy megmutasd az embereknek, örök egyedül Te vagy, s ezáltal egyedül Te vagy méltó szerete
tedre, mivel nálad hosszabban nem él senki sem! Istenem, semmisítsd majd meg szenvedélyünk
hiú bálványait és gyászos céljait!

Áldalak, Uram, !O éltem minden napját neked áldozom, mert kedves volt előtted, hogy javamat
akarva elvezess gyötrődésem napjaiba, s betegségemben eltöröljed mídazt, mi tekintetemet za
varja! Áldalak, Uram, s éltem minden napját neked áldozom, mert kedves volt előtted, hogy ki
oltsál bennem minden vágyat, mellyel az egészség előnyeinek és világi kivánságoknak hódolhat
tam, s mert részben máris eltávoztattad tőlem a hamis isteneket, miket örökre tűzre vetsz ama
harag napján, a gonoszok megszégyenítésére. Add, Uram, hogy megsemmisülésem után magam
ítélhessem meg magamat, nehogy én ítéltessem majd meg az életemet és a világ életét követelő

teljes megsemmisűlésben! Mert ahogy halálom pillanatában eloldatom a világtól és minden do 1
gától és egyedül állok majd színed előtt, Uram, hogy szívem minden vágyáról számot adjak igaz
ságosságodnak'fúgy most add meg nekem, e betegségben mint a halál egyik nemében lássam ma
gam, eloldozva a világtól, megfosztva ragaszkodásaimnak valamennyi céljától, egyedül állván
előtted, hogy irgalmadtól szívem átalakítását esdjem ; s így teljes vigaszt nyerjek abban, hogy
most a halál egyik nemét azért bocsátottad rám, hogy megmutasd irgalmasságodat, mielőtt ítéle
ted véghezvitelére valóban halált küldenél. Add hát, Uram, hogy amiként előre láttad halálomat,
én is előre lássam ítéleted keménységét, és igazságtevésed előtt megvizsgáljam magam, hogy
megjelenésed ben majd irgalomra találhassak.

IV. Éleszd föl bennem, Uram, a néma csodálatot az iránt a csodálatos gondviselés iránt, melyben
életem folyamán részeltettél ; ostorozásod iránt, mely nyugovást hoz; s ahogy béketűrésed idején
keserves bűnökben tengődtem, most üdvös bajaimban hadd ízleljem kegyelmed égi édességeit
mindabban, amivel sújtasz. És azt is megértettem, U ram, hogy szívem annyira megkeményedett,
és a világ gondolatával, gondjával, izgalmával és ragaszkodásával annyira megtöltekezett, hogy
az egészséghez hasonlóan sem a betegség, és sem a beszélgetés, sem a könyvek, sem a Szentírás,
sem Evangéliumod, sem a legszentebb misztériumok, sem az alamizsnálkodás, sem a böjtölések,
sem a halálra készülés, sem a csodák, sem a szentségek vétele, sem szent tested tisztelete, sem
összes erőforrásom és valamennyi emberi erőforrás együttvéve nem kezdeményezheti megigazu
lásomat, ha mindezekben nem övezel fel kegyelmednek egészen különleges segítségével. Tehoz
zád szólok azért, Uram, mindenható Istenemhez, hogy olyanjavat kérjek tőled, mit az összes te
remtmény együttesen sem adhat meg. Nem volna bátorságom hozzád intézni kiáltásomat, ha va
laki más meghallgatná. Szívem átalakítása azonban, mit tőled kérek, Istenem, a természet min
den erőfeszítését fölülmúlja, szavamat egyedül természetem és szívem mindenható alkotójához
és mesteréhez intézhetem. Kihez kiáltsak, Uram, kihez folyamodnám, ha nem hozzád? Rajtad
kívül senki sincs, aki betöltené várakozásomat. Magát Istent kérem és keresem; egyedül hozzád
fordulok, Uram, hogy magaménak vallhassalak. Nyisd meg szívemet, Uram, lépj a pártütés
fészkébe, melyet a bűnök szálltak meg; ők tartanak hatalmukban. Hatolj be, mint valami erődít

ménybe, ám kötözd meg előbb az erős és hatalmas ellenséget, ki kényuraságban tart, s utána fog-
lald le az itt levő kincseket. I

Uram, vedd szeretetedet, melyet a világ elrabolt; tartsd kezedben azt a kincset, avagy inkább
vedd vissza, mivel egészen a tied, akár az a képedet viselő adópénz is, mellyel tartozom neked. Te
alkottad, Uram, második születésem, keresztségem pillanatában; mostanra már egészen kivehe
tetlenné vált. A világ annyira belényomta saját ábrázatát, hogya tiéd fölismerhetetlenné vált.
Egyedül Te adhattad a lelket nekem; egyedül Te is teremtheted újjá. Egyedül Te formázhattad
bele képmásodat, egyedül Te formázhatod újra és elhomályosodott képed helyén egyedül Te
nyomhatod bele azt újra, vagyis Jézus Krisztust, Üdvözítömet, aki képmásod és lényeged igaz
jelleme.
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V. Ó, Istenem, milyen boldog a sziv, ha oly kedves tárgyat szerethet, mely sohasem hagyja el és a
hozzá való ragaszkodás üdvösségére válik! Érzem, ha a világot szeretem, sértelek téged, meg
semmisülök, megszégyenülök; és mégis, még mindig a világ kedvteléseim tárgya. Ó, Istenem,
mily boldog a lélek, melynek kedvtelése Te vagy; az ilyen lélek nemcsak aggály nélkül adhatja át
magát szeretetednek, hanem még érdemet is nyer belőle! Milyen szilárd, tartós az ő boldogsága,
várakozását nem érheti hiány, mivel soha nem semmisülsz meg benne, és sem élet, sem halál so
ha el nem választják vágyainak tárgyától; és az a pillanat, mely a gonoszokat bálványaikkal
együtt közös romhalmazba veti, az igazakat veled közös dicsőségbe egyesíti; s ahogy egyesek ra
gaszkodásuk mulandó tárgyaival együtt múlnak el, mások örök életet nyernek attól az állandó
tóI és öröktől, melyhez állhatatosan kapcsolódnak. Ó, milyen boldogok azok, akik akaratuk tel
jes szabadságával és legyőzhetetlen hajlandóságával tökéletesen és szabadon szeretik, amit szük
ségképpen kell szeretniök!

VI. Istenem, tedd teljessé azokat a jótéteményeket, melyeket adsz nekem: legyél végcéljuk, ami
képpen eredetük vagy. Koronázd meg javaidat, mivel fölisrnertem, hogy ezek a javak a te javaid.
Igen, Uram; s távol legyen tőlem, hogy imádságomnak olyan érdemet tulajdonitsak, hogy az té
ged kielégítésére kötelezzen; inkább alázattal fogadom el, hogy - teremtményekre vesztegetvén
szivemet, kiket egyedül magadnak teremtettél és nem a világnak, nem is önmagamnak - üdvös
ségemet egyes-egyedül irgalmasságodtól remélhetem, mivel bennem semmi nem teremné meg
azt, és mivel szívem szokásos ragaszkodása a teremtményekhez és önmagamhoz bosszúságot
szereznek csak neked. Hálát adok tehát, Istenem, azokért a jótéteményekért, melyekben részel
tetsz, sőt azért is, amelyben azért részeltetsz, hogy hálát adhassak neked.

VII. Indítsd meg szívemet a bűnök megbánásával. mert belső fájdalom nélkül a testemre bocsá
tott külső bajok csak újabb bűnforrásulszolgálnának. Vésd velük jól emlékezetembe, hogya test
bajai a lélek bajainak büntetései és egyben kiábrázolásai. De gyógyírt is adj rájuk, Uram, hogy
ismertté teszed őket mostani fájdalmaimban, s az egykor érzett fájdalmakban, melyek lelkemet
beteggé és fekélyessé tették. Mert lelkünk legnagyobb baja, Uram, az az érzéketlenség és az a
mérhetetlen erőtlenség, mely nyomorúságunk minden érzésétől megfoszt. Add, hogy elevenen
érezzem ezt a nyomorúságot, s hogy maradék életemben folyvást bűnbánatot tartsak az elköve
tett sértések eltörléséért.

VIII. Uram, eltelt életem mentes volt ugyan a nagyobb bűnöktől, hiszen alkalmaikat távol tar
tottad tőlem, olykor azonban igen gyűlöletes lehetett előtted a folytonos hanyagság, üdvös szent
séged illetéktelen használata, szavad és ösztönzésed megvetése, szavaim és tetteim teljes közöm
bössége és haszontalansága, s főleg, az elvesztegetett idő, melyet éppen azért adtál, hogy áldjalak
és tetszésed eszközeit keressem minden igyekezetemben, s hogy bűnbánatot tartsak a mindenna
pok vétkeiért, s ez a folytonos bűnbánat még a legigazabbak számára is kötelesség, mert nélküle
az igazságosságukból való kihullás veszélye fenyeget né őket. Ezekben, Istenem, örökké ellenkez
tem veled.

IX. Igen, U ram.rnind ez ideig süket voltam ösztönzésedre ; jövendöléseidet megvetettem ; éppen
ellenkezőképp ítéltem, mint ahogy Te ítélsz. Ellentmondtam a szent alapelveknek, melyeket
örök Atyád ölének világára hoztál, aminek alapján-majd ítéletet tartasz a világon. Azt mondod:
Boldogok, akik sírnak, és jaj azoknak, akik megvigasztalódnak. S én így feleltem : Boldogtala
nok, akik sóhajtoznak, s igen boldogok, akik megvigasztalódnak. Azt mondottam: Boldogok,
akik kiváló szerencsének, dicsőséges hírnek és tartós.egészségnek örvendhetnek. S vajon miért is
mertem őket boldogoknak, ha nem azért, mert ezekkel az előnyökkel játszi könnyen gyönyör
ködhettek a teremtményekben, vagyis megsérthettek téged? Megvallom, Uram, az egészséget jó
nak gondoltam, de nem azért, mert könnyűeszköz lehetne eredményes szolgálatodra, arra, hogy
gond és virrasztás javadra és felebarátunk javára váljék, hanem azért, mert az egészség jóvoltá
ból kevesebb önmegtartóztatással adhattam át magam a gyönyörök pompázatának, s jobban
megízlelhettem gyászos örömeiket. Adj kegyelmet, Uram, megromlott értelmem helyreállítására
és érzelmeim magadhoz igazítására. Arra, hogy boldognak találjam lesújtottságomat és - külső
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tevékenységre való képtelenségemben - megtisztítottnak érzelmeimet, hogy végre ne vessenek
meg téged; s így megtaláljalak bensőmben,mert erőtlenségemmiatt magamon kívül kerestelek.
Hiszen Országod azokban van, Uram, akik hívek hozzád, s akkor találom meg majd önmagam
ban is azt, ha Lelked és lelkületed belém költözik.

X. De mit tegyek, Uram, hogy Lelked szétárasztására bírjalak ezen a nyomorúságos világon?
Amim csak van, gyűlöletes, és semmit nem találok magamban, mi tetszenék előtted! Semmit,
Uram, ha csak fájdalmaimat nem, melyek valamicske hasonlóságot mutatnak a tieiddel. Te
kintsd tehát a bajokat, amiket elszenvedek, és amik felém merednek. Könyörületes szemmel
nézd kezed ejtette sebeimet! Ó, Megváltóm, ki halálodban is .szeretted szenvedésedet! Ó, Iste
nem, ki csak azért nem lettél pusztán ember, hogy jobban szenvedhess az ember üdvösségéért,
mint akármilyen ember! Ó, Istenem, ki az emberek bűneit követően csak azért testesültél meg,
csak azért öltöttél földi ruhát, hogy minden bajt elszenvedj, mit bűneink érdemeltek! Ó, Uram,
ki a szenvedő testet annyira szereted, hogy a szenvedés ideje alatt a legmegtörtebb testet-válasz
tottad magadénak! Legyen boldogságos az én testem is, nem önmagáért, nem is azért, amit elvi
sel, hiszen mindez inkább haragodra lehetne érdemes, hanem azért a sok bajért, melyet cipel, me
lyek egyedül lehetnek méltók szeretetedre. Szeresd szenvedéseimet, Uram, és azt, hogy bajaim
hívnak meglátogatásomra. S hogy szállásod előkészítését befejezzem. add, Ó, Uram, ha testem
nek van valami része a tiedben, mely sértéseimért szenved, lelkemnek is legyen része a tiedben,
hogy ugyane sérelmekért szomorúság eméssze; s így, amint Te, testben is, lélekben is, veled
együtt szenvedhetek mindazokért a vétkekért, melyeket elkövettem.

XI. Add kegyelmedet, Uram, szenvedéseimhez vígasztalásodat is társítsad, hogy keresztényként
szenvedhessek. Nem azt kérem, hogy megvonj a fájdalmaktól, hiszen ez a szentek jutalma; azt
kérem, hogya természet fájdalmainak ne legyek alávetve lelked vigasztalása nélkül, hiszen ez a
zsidók és pogányok terhe. Nem is azt kérem, hogy vigasztalásod tengerét áraszd felém, ha semmi
fájdalmam sincsen, hiszen ez a dicsvágyók élete. S nem is azt kérem, hogy tenger fájdalmam le
gyen meg vigasztalás nélkül, hiszen ez a judaizmus állapota. Hanem azt kérem, Uram, hogy érez
zem természetem fájdalmait is bűneimért, s Lelked vigasztalásait is kegyelmed folytán, hiszen ez
az igazi keresztény állapot. Hogy fájdalmat vigasztalás nélkül ne érezzek: hanem együtt érezzem
a fájdalmat és a vigasztalást, hogy végül elérkezzem addig, hogy már csak vigasztalásodat érez
zem, akár szenvedések híján is. Mert elsorvadni hagyod majd a világot, Uram, vigasztalódás nél
küli természetes fájdalmakban egyszülött Fiad megjelenése előtt; vigasztald most, és egyszülött
Fiad kegyelmébőlcsillapítsd híveid fájdalmát; s tökéletes tisztaságú boldogsággal töltsd el szent
jeidet egyszülött Fiad dicsőségében.Ezek azok a csodálatos fokozatok, melyeken át művedet cél
jához vezeted. Kiszakítottál az elsőből: vezess át a másodikon, hogya harmadikba juthassak.
U ram, ezt a kegyelmet kérem tőled.

XII. Ne engedd, hogy távol legyek tőled, hogy lelkedet halálig szomorúnak lássam, és bűneimért

haláltól elrogyó testedet úgy, hogy ne örvendeznék szenvedésemen testemben is, lelkemben is.
Mert van-e gyalázatosabb és mégis megszokottabb a keresztényekben és önmagamban, hogy,
míg vétkeinkért való vezekléseddel vért izzadsz arcodon, közben mi gyönyörökben élünk; és
azok a keresztények, akik tieid nek vallják magukat, akik a keresztséggel követésedért a világról
lemondottak, akik az egyház színe előtt ünnepélyesen esküt tettek, hogy veled élnek és veled hal
nak, akik vallják, hogya világ meggyötört és megfeszített, akik hittel vallják, hogy kiszolgáltat
tattál Atyád haragjának és az emberek gonoszságának, hogy vétkeikből kiváltsd őket: mondom,
mindazok, akik ezeket az igazságokat elfogadják, akik a szentostyában űdvösségükre szolgáló
testedet látják, akik a világi élvezeteket és bűnöket fájdalmad egyedüli okának és a világot magát
hóhérodnak tartják, ők mégis ugyanezekkel az élvezetekkel és ugyane világban cirógatják testü
ket; s miként borzalom nélkül nem nézhetjűk az olyan embert, aki apja gyilkosát simogatja és
becézgeti, apjáét, kítől életét nyerte; úgy én is, ki szivem örömével éltem olyan emberek között,
akiket most igazi gyilkosodnak tartok, Istenem és Atyám, ki üdvömért magadat kiszolgáltattad,
s ki személyedben gyarlóságaim gondját hordoztad. Bizony, Uram, oly bűnös örömnek vetettél
véget, melyben csak lakozhatott ember, a halál árnyékában.
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XIII. Szabadíts meg, Uram, az elkeseredéstől, melyet önszeretetem kényszerítene rám fájdalmak
és világi dolgok enyhítésére: szívemnek nem igazi hajlamai szerint valók ezek s nincs dolguk di
csőségeddel sem; oly fájdalmat bocsáss rám, mely megegyezik a tieddel. Vajha fájdalmaim hara
godat elapasztanák ! Tedd üdvösségem és megtérésem eszközeivé őket! Hogy életet és egészséget
ezentúl csak azért kívánjak, hogy érted, veled és benned használjam és teljesítsem be! Nem kérek
sem egészséget, sem betegséget, sem életet, sem halált; hanem csupán azt, hogy Te rendelkezz
egészségemmel és betegségemmel, életemmel és halálommal, dicsőségedért, üdvösségemért, egy
házad és szentjeid gazdagításáért; kegyelmed által magam is részt remélek belőlük. Egyedül Te
tudod, hogy mi vár rám; legfölségesebb Úr vagy, tégy, amit csak jónak tartasz. Adj nékem és
végy el tőlem, csak akaratomat igazítsd a magadéhoz ; s alázatos és teljes alávetettségben és szent
bizodalomban hadd fogadjam örök gondviselésed ajándékait, és hasonlóképpen, hadd áldhas
sam mindazt, mi tőled érkezik hozzám.

XIV. Add, Istenem, hogy engedelmet gyakorolva, elmém háborítatlan fogadjon bármilyen ese
ményt, mivel nem tudjuk, mit kellene kérnünk, és önteltség nélkül nem tudom jobban szeretni az
egyik dolgot, mint a másikat, sem pedig megítélni azt, és felelősséget vállalni azért, amit bölcses
séged elrejtett. Jól tudom, Uram, hogy tudásom mindössze ennyi: jó követni téged és rossz elle
ned szegülni. Ami túl van ezen, jó vagy rossz volta beláthatatlan számomra. Nem tudom, mi
kedvezőbb, egészség vagy betegség, bőség vagy szegénység, s nem tudom a világ más ügyeiben
sem. Ezek szétválasztása meghalad emberí és angyali erőket, gondviselésed titkait rejtik, melyet
imádok, s melynek mélyére nem találhatok.

XV. Add tehát, Uram, hogy életemet a te akaratodhoz igazítsam; s ha beteg vagyok is, fájdal
maimban is téged dicsőítselek. Nélkülük nem juthatok el a dicsőségre; te magad, Megváltóm,
csak igy akartál elvezetni ide. Szenvedésed sebeiről ismertek meg tanítványaid; és a szenvedés ál
tal ismered meg Te is tanítványaidat. Ismerj hát engem is tanítványodul azokban a bajokban,
melyeket testemben és lelkemben az ellened elkövetett sérelmek miatt viselek el. S mivel Isten
előtt csak az kedves, mit Te ajánlasz fel nevünkben, egyesítsd akaratomat a tieddel, és szenvedé
semet azokkal, melyeket Te viseltél el. Add, hogy az enyémek részei legyenek a tieidnek. Egyesíts
magaddal, tölts el magaddal és Szentlelkeddel. Szállj szívembe és lelkembe, hozd el ide szenvedé
seimet, tartsd ébren bennem mindazt, mit kereszthalálodból még szenvedni részem, mit Tested
teljes megsemmisüléséig tagjaidban Te szenvedtél el, hogy megtelvén veled, többé ne én éljek és
ne én szenvedjek, hanem Te legyél az, aki él és aki szenved bennem, ó, Megváltóm: és így bármi
lyen kis részem legyen is szenvedésedben, teljesen megtöltesz vele abban a dicsőségben, melyet ez
szerzett neked, s melyben az Atyával és Szeritlélekkel együtt élsz, örökkön örökké. Ámen.

(REISINGER JÁNOS fordítása)

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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