
biztató, meleg atyai szót, - minden népnek, minden nemzetnek, az egész világ
itt megjelent valamennyi képviselőjének. Igazában most éljük át tökéletesen
hltünk egységét , az "egy akol, egy pásztor" fogalmát.

Végre minket szólrtanak. Persze felállunk és boldogan üvöltünk. A Szent
atya kivárja , amig egy kissé " Iecsill apodunk", és akkor először olaszul, majd
a végén lassan, tagoltan magyarul is mond üdvözlő és bátor ító szavakat : "Akik
megismertétek a teológia mélységeit és szépségét, kötelezzétek el magatokat
lsten Országának lelkes hirdetésérel Ezért adom rátok apostoli áldásomatl "

Nagy taps és él jenzés minden oldalról. Lassan fölénk úsznak a Szent Péter
bazilika csod álatos harang jai. Betöltik boldog szivünket, az egész várost , a
világot. Dél van.

Fél egy körül jár már az i d ő , amikor a Szentatya a betegektől , gyermekek
tő l és az elöl ülő előkelőségektő l elbúcsúzva lassan felénk közeled ik. Izgal
munk szinte leirhatatlan. Egyszer csak megáll a csoportunkat vezető és sza
vainkat tolmácsoló László atya előtt. Megkérdezi tőle , mi vagyunk-e a buda
pesti világ i teológusok. Igenlő válaszára mosolyog, és hozzám lép. Alig maga
sabb, mint én. László atya még megjegyz i, hogya lengyelek és magyaro k test
véri nép. "Tudom" - mondja ő magyarul! I:s még valami Ilyesmit mormol :
"Drága Magyarországi" I:n meg csak nézek, bámulok melegen mosolygó kék
szemébe, és felém nyújtott balkezét megragadva, megcsó kolom tisztelettel
azt a kezet, amelyet alig egy éve egy őrült merénylő golyója sebes Itett meg.
Valamit akartam volna mondani is, talán csak azt, hogy: "köszönjük, Szent
atya" - de semmi, semmi nem jutott eszembe, csak potyogtak a könnyeim,
ö meg mosolygott szeliden. Atadtuk az ajándékokat, és továbbsuhant.

I:szre sem vettem , hogya lábamat közben beszor ították a mellvéd állványai
közé. Hogy fáj? Ki törődik most ezzeII

Nemsokára elősuhan egy nagy fekete autó, s a Szentatya hófehér alakja
eltünik benne , és - végeI Vége? Nem, nincs vége, mert amIg élünk , ebből

élünk, erre emlékezünk, és továbbadjuk meleg atyai kézszor ítását , szavalt és
áldását - nektek - mindenkinek.

Gy. E.

A TABERNÁKULUM ELOTT

Uram! köszöntlek e reggeli ragyogásban. A "SzIvem első gondolatja . . ."
ötl ik eszembe. De ezt igaz szivvel már nem mondhatom, mert gondolatban 
mint egy reflektor - kora reggel végigpásztáztam a napot. Már föltettem a
kérdéseket : Mi vár rám ma? Mi lesz nehéz? Minek lehet örülni? - Ez végered
ményben nem rossz kezdés, mert az örömre gondolás megadja a nap kezdő

lendületét. De be kell vallanom, hogy ezek az örömök, amelyeket elvárok az
érkező naptól , sokszor nagyon anyagiasak, földhöztapadtak. Aztán előfordul ,

hogy napjaimból még az ilyen öröm is hiányzik. - Egyik nap olyan , mint a

68



másik. Esetleg egy árnyalattal szürkébb. Unalmas, egyhangú , fénytelen . - Mi
legyen, Istenem, az ilyen napokon? Amikor alig vonszolom a magam terhét,
pedig másokét is hordanom kellene. - Szent Pál felszólltása ilyenkor nem
sok visszhangra talál a lelkemben: ..örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra csak
azt mondom: örvendjetek! Az Úr közel van" (Fil 4,4).

Uram, úgy szeretném ilyenkor megtapasztalni a közelségedet! De látod,
nem sikerül. Néma csend itt a közeledben . . . Örömre hangoló Igéidet hiába
forgatom gondolataimban, nem nyil nak föl számomra . Pedig most ls hívsz.
mint annyiszor a nehéz napokban: ..Jöjjetek hozzám mindannyian, akik fáradoz
tok és meg vagytok terhelve, és megenyhltlek titeket . . ." Uram, miért van az,
hogy ezek az életet bevilágftó igazságok néha úgy elfénytelenednek az éle
temben? Talán a fönti napkezdés az oka . . . ? Elmondhatod nekem is, mint
tanltványaidnak: annyi idő óta vagyok veled, és még nem ismersz? Elfelejted
hogy én hozok minden örömet az életedbe? Csak ajándékaim nem látszanak
első pillanatra örömnek. Inkább lemondás, szenvedés, kereszt, amivel meg
akarlak örvendeztetni. Mert ezekből sarjad az igazi öröm . Ezek által jutsz közel
hozzám. Ezekkel szlnesfteném egyhangú napjaidat. De ezekre nem vársz. Eze
ket nem akarod fölismerni, még kevésbé elfogadni. Ajándékaim nem egy nap,
de az örökélet örömeit tartalmazzák. Miért vagy olyan felületes? Mikor tanulsz
meg látni? Látszatok mögött a valóságot. Nehéz a vándorlás szürke örömtelen
napokon? Nekem se volt kőnnyűl De hidd el, az egyhangúság is továbbseg It,
ha hű maradsz. Meg kell tanulnod, hogy vannak , lesznek életednek olyan sza
kaszai, amikor csak a feltétlen hűség számít.

Uram! de én oly nehezen tartok ki az ilyen szakaszokon. Rendszerint az
embereknél keresek ilyenkor valamit. Találok is, de nem azt, ami segItene raj
tam. Amit találok, az még jobban elszomorít, kiábrándft, meggyötör. Ez a ki
ábrándulás kényszerIt Hozzád. Uram ne engedd, hogy csalódjak! Küldj egy
fénysugarat, hogy lelkemből is tűnjenek az éjszaka árnyai. Ragyogtasd föl
arcodat és új életre kelek, amint fölkelő napod fényére az egész természet
megújul, és örömteli szlwel hálát énekel:

..Ezt a napot az lsten adta, örvendezzünk és vigadjunk miatta .
Aldjátok az Urat, mert nagy az ó jósága , örökkön él az ó irgalmassága ."

(118. zs.) Alexia

LEVELEK A MISSZIÖBÖl

Az 1982-es évet a floreszl földműves nép történelmi fordulónak nevezheti. Minden
rtzstermelönek kötelező lett a műtrágya és a permetezhető rovarirtó vegyszerek hasz
nálata. A nép nemesített vetőmagot kapott és elegendő kölcsönt, amit hántolatlan
rizzsel fizethetnek vissza az aratás után. De ez a nagy program annyira lefoglalja
őket. hogy még meghalni sincs Idejük. Már nem követhetik a régi életformát. Egyrészt
már Igénylik a megűjulást és haladást. de másrészt annyi akadállyaJ találkoznak, hogy
majd elmegy a kedvOk az élettől. Lovak hiányában rengeteg emberi energiát követel
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