
Hosszú i dő n keresztül eléggé elterjedt volt az erköl cst eológia nyomán az önvlzaq á
latban a negatív és individualista szempontok előtérbe helyezése . Egyes művek az
erkö lcste ológiában olyanok voltak , hogy bizonyos túlzással . scientl a de peccatis' -nak,
azaz bűntannak nevezték. Ez rányomta bélyegét a lelkitükrökre is .

Ezzel szemben ennek a kis műnek a nyomán ráébredhet hiányai ra az a keresztény,
aki a rossz tett eket ugyan kerüli , és ezért önmagát nagyon jónak tart ja. de nem mutat
áldozatosságot az egyházi és világi közöss éqnek, valami nt rászoruló embertársának
szolgálatában. Szerepel a kérdésekben a kihágás a természetvédelem ellen - ez ls a
közösségi érdek megsértése - . valamint a közúti közlekedésbe n a kíméletlen maqa
tartás . Ha valaki vezető állásban van. akkor lelkiismeret i kérdés . hogy kedvező rnunka
körülményeket tere mtett-e a munkahelyen, ha pedig beosztott. akkor lelkiismeret len
munkával, ke ll ő ok nélkül betegállomá nyba vonulással rneqbontotta-e az Igazság rend 
jét?

Az élet védelméhez tartozik a segítőkész szolgálat terhes asszonyoknak, a gyer·
rneke llenes magatart ás kerülése. a gyenneklánna természetesnek vétele és a több
gyerm ekes bérlőtársak megért ése.

A fogy asztói társadalomban élő keresztények ezeknek a kérdéseknek a nyomán
ráébredhetnek a . fogyasztó i aszkézis' szükséges vol tára és a fe l e l ősség re Istenne\,
a n élkülöző egyesek és népek hatalmas tömegei vel szemben. E lőkerül a teljesítményre
alapozott társadalomban annyira i dőszerű kérdés is : a magatartá s az öregekkel szem
ben.

Ezek kiragadott részek a lélektanilag értékes és életszerü kérdések gazdag anya
gábó\,

A kis mű klt ünöen szolgálha tja az előkészületet a bűnbánat szentségé nek felv éte
lére; az elmélkedés számára ls bőséges anyagot nyujt . Egyházközségi megbeszélések
tárgyává is tehető , de alkal mas arra ls, hogy az IgeistentIszteleten vagy a bűnbánat i

Iiturglán a lelkIIsmeretv izsgálathoz szempontokat adjon.

André Louf: B e n n ü n k a L é I e k I m á d k o z i k . Franciából for dította: Benkő Már·
ton . (Eredet i szövege flaman d.) OMC Bécs, 1979.. 159 o.

Ez a könyv a szerzö szavai szerint nem bevezetés az Imádságba. még kevésbé
ránevelés. Tanúságtétel akar lennI. Nem bizony it és nem cáfol. Vagy megérinti az ol
vasót, vagy nem. Ha nem, akkor is biztat: .A Te órád később jön el: Mint szerzetes
vallja, hogya szerzetes ugyanúgy dolgozik , alszik és eszik, mint bárki más. de mln
den, amit tesz, az imádság felé mutat. Sokáig hallg atott. Figyelte az imádkozó em
bereket , nemcsak a kortársakat , hanem kutatta a régi nagy imádkozók tanúságtételét
is. Nem siet ett könyve megfrásával. Ezeknek a lapoknak tartalmi gazdagsága Igazolj a,
hogy sze rzőjük helyes elv szeri nt Járt el : érj en be a rnü, azután adja közre.

Közöl olyan megjegyzést ls az imáról, amely meghatározásk ént hangzanék, mint
például Szír iai lzsákét: .Az lma olyan öröm . amely hálaadással száll fel az Atyáho z:
Amde ez mégsem meghatározás szoros értelemben, és ő éppen azt a fej leményt tartja
értéke snek, hogy .ma már kevesen kockáztatják meg azt a kijelentést. hogy tudják.
ml az Imádság'. Ezt a belátást már a kegyelem gyümölcsének tartja. Ilyen módon is
kiemeli az Imádság te rmészetfeletti volt át .

Foglalkozik többek között az imádság technikájának eszközeivel is. Ezek a cellb á
tus, a magány. a csend. a virrasztás és a böjt. De ebben az Irányban is mindenütt
mélyebb re hatol , mint sokan mások teszik. Például a virrasztás kedvez az imádság
összeszedettségének. A söté tség mindent eltakar, ami más irányt adhatna gondola·
talnknak. Ez sem elhanyagolható tényező. de mégsem érinti a lényeget . Maga az lma
a Szentlélek ereje által valósul meg . Ez áll 8 böjtre is. Az sem .8 testl-l elkt egyen·
súly kedvéért végzett diétás kúra' .
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A Távol-Kelet módszerein is kapnak napjainkban az ósszeszedettség és a belső

nyugalom elérése céljából. De ezek, ha az Indulásban segítenek is, az Imádság l étre
jöttéhez elégtelenek. Az ima elsosorban nem emberi mű. Ahhoz, hogy az imádkozó
felemelkedjék a hűsvét éltető dinamizmusáig, természetfeletti segítség kell. . Aml
veled történik - frja -, az az üdvt ört én e t egy darabja:

Bár szerzönk sz öl a celibátusról. és a szerzetesi lelkiél et Irodalmát nagy m ért ék
ben felhasználja, könyve minden istenkereső hivőnek való . Az Imára a szerzetesh áza
kon kivü l ls nagy éhség tapasztalható . Sok más egyéb mellett err öl tanúskodnak a
Talzé felé meneteló fiatalok . Ebben a műben találkozhatnak az ima mélységeivel. Meg
találhatják benne az imádság dogmatIkájának, aszkétIkájának és misztikájának nem
tudományos rendszerességű, hanem életszerű ötvözetét.

K.G.

Gallus Tibor: D i e • F r a u " I n G e n 3,15. Cariothla, Klagenfurt 1979.

A már hosszabb ideje Németországban élö magyar jezsui ta szerzónek ez a német
nyelvű könyve 1949 és 1976 közt megjelent, hat kötetre terjedő exegetikus·teológiai
kutatásainak végeredményeIt sz űrl le . Ter 3,15·nek (az .asszonyról" szóló jövendö lés
nek) katolikus és evangélikus értelmezéseit vizsgálta. El őször rámutat a bűnbeesés

ről szöl ö elbeszélés történeti jellegére. Majd sorra veszi Ter 3,15-nek mint messiási
jóslatnak értelmezését bibliai célzások ban, az egyházatyák tan itásában, katolikus és
evangélikus szent lrásmagyarázóknál. Az evangélikus exegézis a felv Ilágosod ástói mlnd
máig elutasltotta a messiási értelmezést. Ez az állásfoglalás nyilvánvalóan nem ma
radt befolyás nélkül az utóbbi évtizedek katolikus szentirásmagyarázatára sem. - A
szerz ö nézete szerint a sz öban forgó szentírási hely értelmezésének hermeneutikus
elve az, hogyaszöveget - föltételezve sugalm azott voltát - a kinyilatkoztatás egé·
az ével való összefüggésében kell néznI. Teljes ért elmét csak az újszövetségi betelje
sedés fényében Ismerhetjük fel félreérthetetlonül. A büntető Itélet kettős rétege t tar
talmaz: Szószerint értelme: természetes ellenségeskedés az ember és a kigyó között :
átvitt értelme: halálos ellenségeskedés az Asszony és Fia meg a kigyó jelképezte
csábitó, a Sátán között, Ezen az alapon cáfolja és (147-151) röv iden megválaszolja
a kr isztológiai-mariológiai értelmezés ellen felho zott kifogásokat. - Ebben az ún.
protoevangéliumban a szerzö már bib likus alapot lét a Mária szűzi Istenanyaságáról,
s zeplöte len fogantatásáról és mennybevételéről sz óló tan ít áshoz. Hogy a kigyó nem tud
az Asszony .sarkába harapn i" , az szer inte utalás arra , hogy Márla nem halt meg. 
A befejezés azt fejtegeti , hogyan vett részt Már ia a megváltás rn üvében. amennyiben
- Krisztus megváltó enngedelmességének erejében - engedelmesen igent mondott
arra, hogy a Messiás anyja legyen, minden következményével együtt.

A szerz ö érdeme a roppant gazdag teológiatörténeti anyag összegyűjtése , valamint
kiértékelése. Ez utóbbi folyam án olyan szempontokat juttat érvényre, amelyek mellett
az egyházi hagyományhoz ls hű biblikus teológia nem haladhat el észrevétlenül.

Franz Dander
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