
csendjében , vagy szép világod valamely meghFtt zúgában, ahol könnyű volt
megtalá ln i téged. Most itt vagy köztünk. Hívsz és vársz bennünket. Szabad
az út hozzád. De ml bezártuk magunkat a magunk alkotta vtlágba. Es itt min
den " perfelct". Nem mányzlk semm], Te sernl Nem ts emlékeztet rád semm i . ..
Csak a szívünk. Az nyugtalan. Oly nyugtalan, hogy beteggé tesz bennünket. 
Uram, add, hogy legalább ezt észrevegyük. Ezt a nyugtalan, feléd vágyakozó
szívet. Add , hogy legyünk annyi részvéttel önm~unk Iránt, hogy hallgatunk a
szlvüokre, amely feléd eseng. Add , hogy ne zárjuk be, ne nallgattassuk el
mégnagyobb nyüzsgéssel , mégtöbb tevékenységgel. -

Uram, add, hogy tudjunk csendben lenni. A csendben megtalálunk téged!
Meghalljuk a te halk f igyelmes szavaidat. Nálad vannak az örök élet igéi, me
lyekre nyugtalan szívünk vágyik , mert ezektlezigazltottad, ezekért terem
tetted.

Alexta

LEVELESLÁDÁNKBOL

Kérdésekre válaszolunk

Van végzet? Hogyan különböztethetjük meg az lsten akaratától?

A Magyar értelmező kéziszótár szarint a végzet "Elekerülhetetlen sors
(Idealista fe lfogás szerjnt : az ember sorsát irányító felsóbb erő)." Altalában
ezt a .fel sőbb erőt" szemé lytelen és kérlelhetetlen valaminek tekiorltiik, amely
az ember egész életét pontosan meghatározza; így az ember semmiféle sza
badsággal nem rende ezik. A szoros értelemben vett végzet tehát pogány
fogalom, amely ellen a keresztény írók kezdettől fogva küzdöttek. Krlsztus kle
vágó tanításának ugyanis két alaptétele van : ISNlO szerete t, aki mmen ember
javát akarja ; az ember szabad s még lsten kegyelmét is visszautasft1latja.

Világos azonban, hogy az életben sok minden nem a mi akarat>unktól függ .
Nem mi döntjük el, hogy m'lyen családból származunk, mplyen országban sz ü
letünk, elvont vagy gyakorlati képességeket hozunk-e magunkkal, örököltünk-e
vagyont vagy egész életünkön át alacsony a fizetésünk stb. Egyesek - tágabb
értelemben véve - ezeket az adottságokat ios végze tnek nevezjk. Helyesebb
azonban életkörülményeknek teklntenl őket s nem ajánlatos velük kapcsolat
ban végzetról beszélni ; egyébként könnyen összekeverjük a végzet első, szo
ros értelemben vett jolentésével. Isten pontosan arra tan ft, hogy nem ezek a
körülmények alkotják életünk ~nyegét. Nincs tehát igazságossága ellen, ha
nem egyformán részesedünk bennük. Az életben nem a ldindulópont a döntő

(ami nem tőlünk függ) , hanem az adottságak használata (s ez rajtunk áll) . Az
egyetlen lényeges az életben az, hogy Ielkjl!eg kiteljesedjünk, a lelki életben
érjünk el sikert : életünket töltse el lsten és az emberek szeretete. Ezt akarja
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lsten minden ember szívében megvalósítani, s ez mind ig a mi k őzrernűk őd é

sünkt ől függ . Ilyen értelemben beszél Szent Pál lsten végzéséről , előre elren
delt tervéről: mindnyájan arra vagyunk hivatva, hogy lsten gyermekei legyünk
(Ef 1,4-11).

Az élet igazolja a mondottakat, Úgy tűnhet, hogy egy ik-másik ember élete
csupa botdogság, mindenük megvan : vagyon , egészség, társadalmi siker. A
lelkük mélyén , végső értékek skáláján azonban csőd öt mondanak. Ellenkezője

is áll : betegség, szegénység és kemény munka jut ki a másiknak, s mél)1.s
szeretetet, örömöt sugározi

Valakij ellenvelhetné Szem Pál szavait: "Az Irás is ezt mondja: ,Jákobot
szerettem, I:zsaut mellőztem' " (Róm 9,13). oe ez a mondat is a már emlitett
igazságot ill uszt rálja. Isten nem I:zsaut, hanem Jákobot választotta ki szövet
sége letéteményesének. Nem tgazságtalanság ez lsten részéről? - teszi fel
már Szent Pál is a kérdést. Nem, - folytatja - ,,!l'ncs-e hatalma a fazekasnak,
hogy ugyanabból az anyagból az egyik edényt d íszesre . a másikat közönséges
re formálja?" (uo. 21). Azaz az ajándékok, a talentumok, a klii'ndulópontok kü
lönböznek. De az ítélet nem ezek nagysága, hanem a velük való gazdálkodás
szerint történik.

(J . D.)

Boldog vagyok, mert tapasztalom, hogy lsten gondviselő keze soha el
nem hagyott; amikor buzgó imával kértem tőle valamit, mIndig meg
kaptam a kegyelmet. Nemrégen azonban valaki, - aki Jehova tanú i közé
élit be - arról akart meggyőzni , hogy a sátán is osztogat kegye lmeket.
Hangsúlyozni szeretném, hogya kapott kegyelmek soha sem i rányultak
anyagi kérdésekre, vagy élvezetekre. Mmd ig Istentől kértem a kegye l
meket, s boldog vagyok , hogy meghallgatott. Igaz lenne , hogy a sátán
is osztogathat kegyelmeket?

Már a kérdés feltevésének módja jó példa arra , amit a "szell emek meg
különböztetésének" nevezünk. A téma fontos helyet foglalt el az erkölcsteoló
gia történetében. Amikor azért lrnádkozjk valaki, hogy elnyerje a " Lélek gyü
mölcseit" , amelye4<et Szent Pál Igy fog lal össze : "szeretet, öröm, békesség,
türelem, kedvesség, jóság , hűség , szel ídség , önmegtartóztatás " (Gal 5,22), és
kérése meghallgattatásra talál , akkor biztos lehet, hogy Istentől jövő kegyel
met kapott. A~i belé helyezi boldogságát, örömét mLndenek felett az ő szere
tetében találja, és ezt akarja megosztani mások:kal, viszonzásként az Úrtól
békét kap, aki megadja neki a biztonságérzetet is, hogy szeretetében él.

Ellenkezőleg , ha valakit a gazdagság, az élvezetek éroek~i~ és ezekért vég
zett fohászai talá lnak "meghall gattatásra" , az nem lehet bi:ztos, hogy lsten
kegyelmében jár. A gonosz lé leknek csak haszna van abból , ha valaki a gaz
dagságot és élvezetet keresi. Az emberi önzés kifejezői ugyanis a "kicsapon
gás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés,
viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigyke
dés, gyj,f'kosság, részegeskedés. tobzódás és ezek:hez hasonlók" (Gal 5,20-21).
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Az az ember , akinek szivében ilyesmi uralkodik, saját magát zárja ki lsten or
szágából, és a gonoszlélek csalárd sakkhúzásajnek esik áldozatául. Ez ugyan is
agyafúrt és kitinomul~ m6dszerekkel közelit meg minket. KIhasználhatja pl. az
Istentói kapo tt kegyelmeket is, a buzgó és lelkes imát: tetszelegjünk Ioelki elő

haladásunkban ; hiúsággal kisért meg: magunkban bizzunk stb.
Az Igazi kegyelem csak Istentói jöhet, és sohasem a sötétség szellemétől.

Mmoen rendetlen vágy, amely arra készteti az embert, hogy önmagát tegye
élete központjává, nem lstentől . hanem a .hazugság atyjától" ered.

(B. H.)

LEVELEK A MISSZIOKBOL

P. Vajda Tibor S. J. atya magáról ugyan alig ír , de legutóbbi körlevelében három
nővérről ls készItett beszámolót. Illetve kérte meg. hogy Irjanak magukról. Mivel kettő

közülük magyar , még nagyobb örömmel közöljük soraikat.

1. .Részt kell vennünk az Egyház missz iós munkájában . Nemcsak pénzzel, hanem
lelkileg ls kell segitenünk. Legyünk készen Imádkozni és áldozatokat hozni érte." 13
éves koromban ezt nagyszerűnek találtam. Felvlilanyoztak azok a történetek, amiket
a misszionáriusok hősies tetteiről hallottam; misszionáriusok, akik küzd öttek tudat.
fansággal, betegségekkel , az élet mindenféle kényelmetlenségével, sőt még életüket
ls veszélyeztették, mig ml kényelmesen ültünk nagy és szép templomunk padjaiban
körülvéve azoktól . akik ugyanazt a hitet vallják. Gyakran jöttek misszionáriusok kö
z énk, s meglnditó történeteket mondtak arról, hogyan terjed az evangélium. De nem
tudtam magam túltenni az érzésen, hogy ezeket a misszionáriusokat vIlágrészek vá
lasztják el tőlünk; Igy keletkezett bennem az .ök/ml· viszony.

Hogyan ls fo ly ik ez a missziós munka? Hol? Kik ls végzik? Ezek a kérdések sose
jutottak eszembe. Emlékszem, 8·os koromban nagyon .nernesnek" éreztem magamat .
amikor elhatároztuk, hogy gyűjtést rendezünk a missziók javára. Noha nem volt nagy.
böjt, lemondtunk a cukorkákról s egyébről, hogy .személyes áldozatot" hozzunk a
missziókért. Jó kezdet volt . De .nagylelkűnek· éreztük magunkat, ahelyett, hogy ml
köszöntük volna meg a misszionáriusoknak az alkalmat. hogy ebben a zsenge korban
önzetlennek érezhettúk magunkat.

A missz iós gondolat számomra elóbb kezdödött mint a 8. osztály. A második világ.
háború után születtern Magyarországon. Szüleim gyakran adtak példát arra. hogyan
ragaszkodjunk hitünkhöz minden áldozat árán ls . Tőlük kezdtük megtanulnl, hogy be
csüljük és védjük katolikus hitünket és hagyományainkat. Tudtam. hogy a mlsszloná
rlusok tették ezt lehetöv é, ami még misztikusabb jelentést adott ennek a szónak. Csak
nemrég kezdett kinyIIni a szemem és lehullani a lelki hályog.

1985 októberében rendünk 3 tagja kapott meghfvást. hogy kezdje el első külföldi
missziónkat. 1940·ben, Magyarországon alap ított. Jézus Szivének felajánlott rend tag.
jal vagyunk . Közösségünk számtalan nehézségen ment át. de célja a jelen napig nem
változott: Friss reménnyel . hitelesen. bizalommal tanitani katolikus hltünk Igazságait.
- nem felejtve el , hogy Atyánk dolgozik bennünk az általunk. - Sr. Ma, y A n n
L o u orvos , és a Tlen kardinálIsrói nevezett katolikus kórház Igazgatónője. Jelen.
létével biztositja a keresztény értékeket az orvosi hivatás gyakorlásában. Apolja az
egységet és a harmóniát. Ugyanakkor törekszik arra , hogy a kórház müködést szint je
mindinkább emelkedjék. Azon fáradozik. hogy mindannyiuk magatartása és gyakorlata
mindinkább Krisztushoz hasonló legyen . - Sr. E I a I n e Ma, I e P e n g kurzusokat
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