
Külön részt kap a .magyarság lsten népe közösségében". Ennek ötödik fejezete:
"Tegyetek tanítványommá minden népet" a sajátos bácskai helyzetet elemzi és a hor
vát egyház történeimét közli. Reményt kelt tehát. hogya horvát egyháztörténelmi kl.
adványokban hasonló helyet kap majd a magyar egyház ls.

Főként az általános Iskola felső tagozatának fiataljal sokat tanulhatnak ebből a
hittankönyvbőI.

Kiállítása egy fokkal egyszerübb az elóbblek énél. de a kis könyv most ls szarnos
képet tartalmaz.

Eke B. Antal

A M e g n e m I s m e r t f e I h ő j e . - Hans Urs von Balthasar: A k e r e s z t é n y
e I m é I k e d é s e . Vigilia, Budapest 1987. 227 o.

Ha Igaz, hogya kiadók figyelemmel kisérik olvasótáboruk Igényelt, akkor a Vigilia
legújabb könyve örvendetes fokmérője lehet a magyar katolikus élet felpezsdülésének.
Jel. hogy sokan keresik a legbensőbb kapcsolatot Istennel. Talán az sem véletlen, hogy
ez a könyv - amely két klasszikus írást és egy modern szerz öt ismertet meg a ma
gyar katolicizmussal - egyidőben jelent meg korunk egyik mesterének, Anthony de
Mellónak munkájával: Test és lélek imája.

A középkori, Ismeretlen szerz ö nem elégszik meg félmegoldásokkal. Merész útra
serkent. [géri azonban. hogy ha követjük. mindig csak felhőben, de szavakkal ki nem
fejezhető mélységben tapasztaljuk meg Istent. Nem századunk .tudom ányos" nyelvét
használja, a jártas mester egyszerüsége szól hozzánk. Minden fejezetében fedezhetünk
fel gyöngyszemeket. életre szóló tanácsokat . Induláskor a legfontosabb, hogy üresi t
sük kl magunkat. . Sernmtsül lünk meg", hogy a Megnemismert léte áradhasson be.
lénk. Tudatunkat összpontosltsuk a minimumra , egyetlen sz öra, csak vágyaink Irányul
janak tisztán Istenre. Megtanit, hogy hogyan kerülhetjük kl a veszélyeket, buktatókat.

Ime, mit ajánl a szórakozottság leküzdésére: "Egy másik módszert is kipróbálhatsz,
ha akarsz. Ha úgy érzed. hogy egészen kimerültél gondolataid elüzésében, akkor
mondd magadnak : fölösleges tovább harcolnom ellenük. Vesd magad elébük, mint
egy gyáva fogoly teszi a harcban. [gy Istennek adod meg magad, miközben ellen-
ségeld kezére kerülsz. s elismered, hogy magadban tehetetlen vagy Meglátod,
lsten nélkül mennyire gonosz és alantas vagy, rosszabb a semminél. S ha lsten
látja. hogy ebben a mezítelen igazságban állsz előtte, akkor minden bizonnyal hozzád
siet. és bosszút áll ellenségeiden" (58-59 o.) . A magabiztos erőlködés csak fejfájást
okozhat. kimerülést; kerüljük tehát a " l á ts zatszem lél őd és t " ! .Ha (pedig) azt gondolod,
hogy az Imádságnak Itt leírt módja nem Illik hozzád, akár alkatod, akár lelkületed
mlatt, akkor egészen nyugodtan tedd félre, és egy bölcs lelkivezető irányításával ke.
ress magadnak más utat" (115 o.) .

A második Irás: .A titkos tanácsok könyve" elmélyíti a mondottakat, sürget a
megkezdett út folytatására. Megtanit a szellemek megkülönböztetésére. Biztosít, hogy
csak addig találjuk nehéznek ezt az ösvényt. míg meg nem szokjuk . "Ha ... felismer
ted volna az érté ké t. akkor nem adnád fel semmilyen evilági örömért és nyuqalorn ért ."

Urs von Balthasar rövid tanulmánya a keresztény hit fényében foglalja össze a
szeml élödö lma fontosabb vonásait. Az Ige tárja fel nekünk az Atyát. egyszersmind ő

ls az út lsten misztériumába. Márla a példaképünk, az Egyház a közössén ünk. hogy
mindenütt megtalálhassuk Istent. - Urs von Balthasar módszertanilag sokat merít
Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatos könyvéből.

fényesi Márk

Pénzes János: H i t t e I é I n I j 6 . Kézikönyv az ifjúsági csoport számára . Horgos
1987, 102 o.

A szabadkai püspökség hitoktatási terve négy tankönyvet Irányoz elő az Ifjúság
vallási nevelésére; a horgosi plébánost kérte fel az els ö kiadvány összeállítására.
Alapbeosztása a gyermekeknek szánt tankönyvek felépltését követi (I. Szolgálat 63 sz.I:
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