
Jézus és a Lélek az észrevétlenségben kíván észrevehetővé válni. Mi se.m ke
reshetjük keresztény életünk értelmét, lényegét másban. Észrevétlenségben vál
hatunk észrevehetőkké. Miképpen a Lélek nélkül meghalnánk, de vele életre
serkenünk -.:. vagy amint a zsoltárban olvassuk: "Ha megvonod éltető erődet, / el
pusztulnak és a porba térnek. / Ám ha kiéresztod lelkedet, / fölélednek, és megújí
tod a föld szinét" (Zsolt 104, 29-30) -, azonképpen nélkülünk szegényebb volna
a ~lág, de' velünk erőre kaphat. Észrevétlenek, ugyanakkor nélkülözhetetlenek
vagyunk, akár egy szelet kenyér, vagy egy pohár víz a megterített asztalon. Ha
vállaljuk ezt az élettörvényt, s ennek jegyében élünk, akkor egyszer elmondhat
ják rólunk is:

"Mi pedig itt éltünk, mellette, s nem döbbentünk rá, hogy ő az az igaz, aki nélkül
- ahogya mondás tartja - meg nem állhat a falu.

Meg a város.
Meg ez ami egész földünk."

KORUNK IMÁI

KARL RAHNER

Befejezö áldás

Urunk Jézus Krisztus, minden munkánk vége éppen úgy hozzád vezet, mint a
kezdete, hiszen te vagy a kezdet és a vég.

Ez a befejezés, Urunk, kicsiny kezdet csupán: feladat, nem pedig beteljesedés;
jószándék csupán, nem teljesítmény.

De te adtad meg a kezdetet. Rólad áll az Írásban: "Aki meghívott benneteket,
az hűséges, és végbe is viszi." (1 Tessz 5, 24.) Ezért arra kérünk: hadd maradjon
velünk könyörtelen kegyelmed, amikor most folytatni próbáljuk életünket és azt
a feladatot, amelyet ránk bíztál.

A régi dolgok várnak ránk, Urunk, ugyanaz, mint mindig: gyönge és bűnös

,énunk, a régi környezet, a régi mindennapok, a jövő sötétje - mindez ugyan
olyan ma, mint tegnapr-a régi ember régi tapasztalatai. Ezért nem bízunk ma
gunkban és elhatározásainkba.n, még a. lelkesedésünkben vagy a jószándékunk
ban sem. Egyedül a te kegyelmedben bízhatunk, türelmedben irántunk. Csak te
maradj velünk, Urunk. Maradj velünk nappal, s akkor is, ha ránk esteledik. Nem
kívánjuk tőled azt, hogy lelkesedésünkön át érezzük meg hűséges jelenlétedet,
hiszen így csupán élvezetünket kereshetnénk benne. Enélkül is hiszünk abban,
hogy velünk maradsz minden nap a befejezésig, addig a végig is, amikor ki kell
majd ürítenünk halálod keserű kelyhét. Ha te velünk vagy, az nekünk elég. Ma-
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radj velünk, ezt kérjük tőled. Maradj velünk Szentlelkeddel, az istentisztelet lel
kével, az összetöretettség és az alázat lelkével, hogy féljünk a szent Istent bűne
inkkel megbántani. Maradj velünk a hitnek és az imádságnak, szeretetnek a lel
kével, a bátorság lelkével, hogy átérezzük felelősségünketevangéliumod ügyéért
és országodért ezen a világon, a mi korunkban. Maradj velünk a nagylelkűség és
nemesszívűség lelkével, a szent kereszted iránti szeretet kegyelmével. Te az idő

és az örökkévalóság között vándorlóknak szent kenyerévé akartál lenni - add,
hogy egyenes hittel és igaz szeretettel fogadhassunk magunkhoz téged, aki az
élet ura és minden kegyelem forrása vagy, aki megerősítesz a halálban, biztosí
tod számunkra az örök életet és a testvérek közötti szeretet szent kotel ékét. Add
meg nekünk a kegyelmei, hogy keresztedet ismerjük fel mindabban, ami életünk
terveit és számításait keresztülhúzza. Általunk a te halálbclban veszünk részt,
amely az örök életre vezet bennünket. Töltsd be szívűnket örök győzelmederejé
vel és azzal a vak bizalommal, hogy a te országod örökké tart, és ott támad fel
győzelmesen, ahol látszólag csak pusztulást tapasztalunk.

Uram, látod, csupán egyetlen egyet kérünk tőled: hogy maradj velünk, és hogy
mindig téged követhessünk. Csak arra kérünk, hogy add meg-nekünk azt, amit
már nekünk adtál; hogy tedd teljessé azt, amit te magad kezdtél el bennünk.
Egyetlen egyet kérünk tőled: téged magadat. Mivel azonban te magad vagy Isten
emberré testesült szeretete, ezért tudjuk, hogy meghallgatod az imánkat. Ne
künk adtad magadat: sorsodat és életedet alámerítetted a föld és az emberiség
történelmébe ~ te vagy. a barátunk és testvérünk, hűséges társa létünknek és
sorsunknak. Mindenben hasonlóvá lettél hozzánk. Ezért nem riaszt téged az,
hogy velünk legyél, és magadévá tedd a mi ügyünket. Mindig meghallgatod az
imádságunkat. Bennünk való jelenléted gyümölcse már az is, hogy ezért imádko
zunk: maradj velünk.

Rád bízunk tehát mindent, amink van és amik vagyunk: üdvösségünket, hiva
tásunkat, napi munkánkat, családunkat, életünket és halálunkat. Végezetül is
csak azt akarjuk mondani neked, ami foglalata minden kívánságunknak és kéré
sünknek: fogadd el, Uram, s vedd magadhoz egész szabadságomat, emlékezete
met, értelmemet és akaratomat; mindazt, amim van és amivel rendelkezem. Te
adtad nekem, Uram - neked akarok visszaadni mindent. Minden a tiéd, rendel
kezz vele egészen tetszésed szerint. Csak szeréteted és kegyelmed add nekem, s
ez elég. Amen.

(Fordította: L. L)

A világhírű teológus röviddel 80. születésnapja után, márciusban váratlanul elhunyt, Reá emléke
zünk egyik lelkigyakorlatát befejező imádságával. Méltatására később visszatérünk.
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