
A szaretet személytől személyhez vezet. Az első tennivaló tehát : elfogadn i
a másikat. Ez nem mLndig könnyű. Elfogadni olyannak, amilyen. - S ha elfo
gadtu k, ahhoz is kell értenünk, hogy befogadjuk őt le lkünk mélyébe. Jézus
ban keressük az egységet, a lélekben egymásban élést. Keressük az alkalmat ,
hogy szívesen legyünk egymás társaságában, hogy őszintén feltárulkozzunk
és a másik feltárulkozását szeretelIel fogadjuk és befogadjuk. Adjuk tudtára :
•Te jelentesz valamit a számomra" és én is jelen akarok lenni a te számodra,
ahogyan igényled, ahogyan igényelsz engem . Veled vagyok, érted vagyok itt ,
ha befogadsz, szívesen élek benned , amLnt te is élheted bennem a magad
életét. Ezért örömmel imádkozom veled , érted és távollétedben lelkeddel egye
sülve. [gy leszünk egy szív és egy lélek, igy növekedtk bennünk a számunkra
legfontosabb, a szeretet. [gy tölt el bennünket egyre jobban a szeretet és öröm
lelke : a Szentlélek, és igy kapunk szeretetben fogant erőt, részesülünk " bő

séges kegyelemben", hogy "hirdessük lsten szavát" és "nagy erővel " tanú
sítsuk "Urunk, Jézus feltámadását" .

I:s így, nem " rendkivüli " kegyelmekkel és kar izmákkal, hanem a minden
nél "ért ékesebb adománnyal", a .mindennél magasztosabb", s ezért " rend
kívüljbb" utat, a szeretet útját járva teljesedjünk ki személyes és közösségi
kereszténységünkben.

M06r Imre

LEVELESLADÁNKBÓl

Kérdésekre válaszolunk

Mi az engesztelés? Az ember nem tudja megbántani Istent, a véges
a végtelent. Akkor miért engeszteljen?

I:rdekes, hogy az ember körömszakadtáig védt szabadságát, SŐt független
ségét. Az ezzel járó felelősséget azonban már nem akarja vállalni. Ezért pró
bái menekülni a lelkiismeretében fellépő bűntudattól 'is , amely végső , lsten
előlN felelősségének jele.

Az ember nagyon is véges lény , de lelkében mégis ablak t áru l fel a vég
telenre : legbensőbb lényege az abszolútra vágyik , értelmével s önmagát aján
dékozó képességével bizonyos fokig mindent megközelithet. Találkozhat tehát
a Végtelenne!.

Valóban nem bánthatja meg Istent úgy, hogy fiz ikailag okozzon neki fájdal
mat. S lelki síkon is osak képletesen beszélhetünk fájdalomról Istennél. De
az emberi szabadság rejtélyes valóságához tartozik , hogy állást Ioqlathat Is
tennel kapcsolatos viszonyában. Igennel vagy nemmel felelhet nekt S ez a
nem a bűn. Az ember elfordulhat Istentől, bár ewe-I vesztébe rohan, miNel nem
követi alapvető igényét: nem ke-resi az igazi Abszolútumot. Nemleges válasza,
engedetlensége tükröződik bűntudatában, hiszen többé-kevésbé vi'lágosan
érzi , hogy céltalanná, értelmetlenné vált az élete . S ez végtelenül komo ly do
log. Ezért találkownk minden vallásban az ún. engesztelő áldozatokkal. Saj-
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nos, néha eltorzult formában : a bű n ö s ember búntelen társát (gyermeket,
szüzet) áldozta fel Istennek, hogy valamiképpen megszabaduljon a lelkét nyo
mó tehertől.

lsten annyira értékel i az embert, hogy t iszteletben tartja nemleges válaszát
is, szabad választásának torzszülötljét. Ugyanakkor szereti őt, s rníndent meg
tesz azért , hogy az ember valam iképpen mégiscsak Ofelé nyissa meg szíve
szeretetét, s evvel elhagyja a kárhozatba vezető utat. Ennek a drámának meg
ismé tlódő fejezeteit tárj a elénk a Biblia. Végső aktusában Jézus a főszereplő.

Benne láthatjuk , hogy lsten mégsem vetette el az embert , jólle het ez elhagyta
az Istentől kirajzolt boldog ság útját. Jézus nemcsak az örök Atya Pia, hanem
valóságos ember is. Halált megvető szeretettel mondott 'igent, engedelmes
kedett Atyjának. (Igazi az a szeretet, amely képes mindenre, még a halálra is
másokér t.) Elismerte lsten telje s, abszo lút fennségét. Nem Jézus halála tet
szik az Atyának, hanem halálig engedelmes szeretete : "Azért szeret az Atya,
mert odaadom életemet . . ." (Jn 10,17).

"Jézus búnt nem követett el, hamisság nem volt szájában " (1Pét 2,22). "Vét
keinket saját testében fölvitte a fára, hogy meghaljunk a búnnek, s az ig az
ságnak éljünk" (uo. 24). A búnösök barát ja lett, hogy mindenki meqszabadul 
hasson bűneit ő l , ha vele egyesül. Jézus, mint egy második Adám , a búnbe
esett embernek nyújt l ehetőség et, hogy visszatérhessen az isteni útra , ismét
Aty jának nevezhesse az Istent. Egy " korporatí v személyiség" szerepét is be
töltötte - mondják a teológusok szent Pálnak a Rómaiakhoz Irt levelére hi
vatkozva (Rom 5,12-19).

Amikor engesztelünk, mindenekelőtt elismerjük, hogy a bún bún; végzetes
szak ít ás Istennel. Amikor azonban erre rádöbbenünk, szeretette l fordu lunk az
Atyához. Megtehetjük, mert Jézus, a szeplőtelen kinyi lvánítja: búnb ánatunk
kai, a keresz tség felvételéve l, a kiengesztelődés szentségével "képviseleté
hez" tartozunk. Ez a lépés - ha ig azán követ kezetes - megköveteli, hogy mi
is éppen úgy, halálig tartó szeretettel vállaljuk az engedelmességet Istennel
szemben. Egyszersmind emberi szívünk törvénye, hogy ha lsten ennyire sze
ret minket, akkor - bár Jézusba "kapaszkodva" - saját magunk is "helyre
hozzuk ballépésünket". Be akarunk tehát kapcsolódni Jézus Szívének indíté
kalba, jóvátevő életáldozatába: elvetjük azt, ami eddig a búnbe vitt, azt szeret
jük, amire Jézus példája és tanítása ösztönöz. Ezt a töre kvést nevezzük en
gesztelésnek.

B. A.

A Szolgálat 72. számában olvastam Josef Müllner kité telét: "Szere
tem ezt az imádságot (a rózsafüzért), de túlértékelése még ma is
ellenszenves számomra. Főleg ha Hyeneket hallok: ,Már csak a ró
zsafüzér mentheti meg a világot!' " - Mi nem helyes ez utóbbi állí
tásban? A fenti kitételek nem távolftják el inkáb b a gondolkodó
keresztényeket a rőzsat üz értöl , mintsem közelebb vinnék hozzá?

Semmi esetre sem kívántunk közleményünkkel bárk it is eltávolitani a rózsa
füzér Imádkozásától. Ellenkezőleg: éppen az volt a célunk, hogy segítségére
legyünk azoknak, akik nehézséget tapasztalnak ebben az i.mában. Saját le llel
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életünkben is adódhat ilyen szakasz, de másoktól is igen gyakran halljuk,
hogy ugyanannak az imaformának elmondása inkább elszórakoztatja mintsem
felfrissíti őket. Főként ped'ig azok szoktak küzdeni a rózsafüzér imádkozásá
val , akik a keresztény élet peremére szorultak, vagy még csak közelednek a
Kr isztussal és a Szűzanyával való bensőségesebb kapcsolathoz. Elsősorban

ezeket tartottuk szem előtt írásunkban. mert lelkipász tori tapasztalatunk sze
rint az i lyen esetekben igen hasznosak az áth ida ló próbá lkoz ások.

Mi nem helyes a "Már csak a rózsafüzér mentheti meg a vi láqot l" állí tás
ban? MIndenekelőtt azt a benyomást ke ltheti, hogy ez az egyetlen üdvös imád
ság, a többi ~yáltalában nem, vagy csak kevésbé hatékony. A túlságosan le
egyszerűsített, kisarkított fogalmazások könnyen félreérthetők, és éppen a
kereső, Kr isz tushoz közeledni akaró személyek az ilyen állitás hallatára aka
dáIlyal találhatják magukat szembe, ha még nem tud ják kellőképpen értékelni
a rózsafüzért.

Egy példa érzéke lt etheti , hogy mit akarunk mondani. Ha minden képpen
egyszerűsíteni kívánunk, nem lenne he lyesebb az állítás : "Egyedül a szent
mise mentheti meg a világot : ebbe kell belekapcsolódni minden h ív őnek ! "?

Krisztus rendelése szerint ugyanis az Eucharisztia alkotja közösségének nél
külözhetetlen és legmagasztosabb hálaadó, dicsérő és engesztelő áldozati
istentiszteletét. O maga jeleníti meg egyház ában Atyjának bemutatott meg
váltói áldozatát. - Ne felejtsük e l azt sem, hogy az Egyház hivatalos liturqlá
jába, istenti szteletébe iktatta a zsolozsmát.

Szép , evangél iumi szellemű s az Egyháztól ls melegen ajánlott lma a rózsa
füzér. Hit ünk középpontjához, Krisztushoz vezet. Az ő életének ti tkai ról elmé l
kedünk az üdvözlégyek pergetésekor, az ő imáját visszhangozzuk a Miatyán
kokban, s a Fiúval együtt imádjuk, d icsérjük az Atyát és a Szent iei ket a Dlcsö
ségek zengésében. De mégse vessünk követ azokra a testvérein kre, aki kne k
szívét esetleg más imák ragad ják meg . Ne értékeljük őket keve sebbre, ha ta
lán nehézséget éreznek a rózsafüzér nap i és megszokott formájának el lrnád
koz ásában, s ehe lyett más imákat végeznek mély áhítatt al és kitartó hűséggel.

Az llyen " t úlértékelés" veszé lyére utaltunk, ettő l szeretnénk óvn! magunkat
és másokat.

Hitünk szerint a megvá ltás Jézus Krisztus áldozatának gyümölcse. Ot pe
dig az örök Atya küldte közénk , s emberként született Már iától. Szűz anyja
tisztelete tehát né lkülözhetetlen összetevője az evangé lium i üzenetnek. A
rózsafüzér imádkozásával erósitsük magunkban ennek az örömhírnek főbb

je leneteit s esdjük ki a békét föld ünkre. S mlndezt igazi szer etetben: meg
becsülve azokat , al<'i:k más utakat követnek Máriáva l, hogy Jézushoz jussanak.

(J.M.)

LEVELEK A MJSSZIÖKBÖL

Csak röviden Jelentkezhetem Indonézlából , ázsiaI hazámból. Az öt és félhónapos
európai csavargásra és sétálgatásokra már nincs Időm visszagondolnI. VIsszapIllantva
meg kell állapltanom. hogy túl sok volt az élmény és talán Intenzívebbek. mint az
előző három szabadságom élményei az utóbbi 25 év folyamán . Már éreztem , hogy
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