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Abstract
The basic proposition of the article is that consecrated life is a form of life 
in the Church that expresses the eschatological dimension of faith, that is, 
hope. It describes consecrated life not as an optional, insignificant part of the 
Church, but as an expression of a fundamental feature of Christian life, and 
thus it can be comprehensible for every Christian. This eschatological dimen-
sion can become a part of our lives if we live with the Risen Christ, based on 
the paschal mystery, which is a realization of the Kingdom of God. The three 
evangelical counsels, professed by those entering consecrated life, can become 
a project of life on the basis of the paschal mystery.
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A keresztény hit arra a kinyilatkoztatásra adott válaszként születik meg, ame-
lyet Isten művelt Jézus Krisztusban: az első szó kétségtelenül az isteni Szó, 
amely a Szentháromság közösségében öröktől fogva hangzik („Kezdetben volt 
az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige…”, Jn 1,1), amely felhangzott 
a világ teremtésében, és ez a Szó lett emberré is, miután az ember az ő mintájá-
ra teremtetett: ez a Szó határozza meg azt is, hogy emberségünk kapcsolatokra 
épül, és alapvető vonása, hogy válaszoljon egy Szóra, arra a sokféle szóra, amely 
mindig megelőz és sarkall minket, hogy emberhez méltó életet éljünk.

Cesare Vaiani ferences szerzetespap, teológus, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, 
Milano, jelenleg a ferences rend általános tanulmányi és nevelési titkára; caesarva@libero.it
1 Forrás: Cesare Vaiani: Vita consacrata e dimensione escatologica della fede, in Paolo 

Martinelli (szerk.): Custodi dello stupore. La vita consacrata: Vangelo, profezia e speranza, 
Glossa, Milano, 2017, 283–304. Közzététel a szerkesztő, Paolo Martinelli szíves 
hozzájárulásával.
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A hittel befogadjuk ezt a Szót, amely Jézus Krisztusban testté lett, és vála-
szolunk erre a kinyilatkoztatásra. A hit tehát engedi, hogy az határozza meg, 
aki megnyilatkozik: középpontját Jézusban találja meg, az Atya tökéletes ki-
nyilatkoztatásában, aki egyúttal feltárja mindazt, ami egészen emberi, perfec-
tus, mondjuk latinul, vagyis teljességre vitt. A feltámadt Krisztus megmutatja 
nekünk a színében elváltozott emberséget, amely eléri azt a teljességet, amelyet 
Isten gondolt el számára: ez a teljesség magával vonja az emberi lét egyik jel-
lemző vonását, az időt is. A Krisztusban feltámadt idő az „örök élet”, amelyről 
az Evangélium beszél, ez mutatkozik meg már az ő húsvétjában is, de még 
be kell teljesednie általunk és a világ által. Ennek a beteljesedésnek a várása a 
keresztény hit alapvonása, ahogy a Hiszekegyben is mondjuk: „várom a holtak 
feltámadását és az örök életet”.

Ezt a várakozást nevezzük „a hit eszkatologikus dimenziójának”, és itt az 
„eszkatologikus” jelző azt jelenti: „a végső dolgokra vonatkozó”. A végső dol-
gokra való várakozás a keresztény nyelvezetben a remény nevet viseli, és a ke-
resztény lét lényegi elemét alkotja a hittel és a szeretettel együtt.

Ha meg akarjuk vizsgálni, mi a kapcsolata a megszentelt életnek a hit esz-
katológiai dimenziójával, amely várakozás a végső dolgokra, melyek már betel-
jesedtek a feltámadt Krisztusban, és be kell teljesedniük bennünk és a terem-
tésben, akkor hasznos lehet abból kiindulni, hogy jobban megnézzük, mi is a 
remény jelentése a keresztény életben. Úgy tűnhet, hogy nem vágunk egyből 
témánk közepébe, ami a megszentelt élet és a remény kapcsolata, de valójában 
ezzel az áttekintéssel magunk elé állítjuk a keresztény élet mindazon „közös” 
elemeit, amelyek a megszentelt élet nagy részét kiteszik. Már most megjegyez-
hetjük, hogy a megszentelt élet úgy tűnik majd fel előttünk, mint ami nem 
más, mint a keresztény élet: rögtön hozzátéve, hogy ez a „nem más, mint” nem 
valami kevesebbet, hanem valami többet akar kimondani.

1. A remény, a hit és a szeretet

Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy az a remény, amelyről beszélni akarunk, nem 
egy általában vett pozitív érzelem, hanem a három teológiai erény egyike a 
hit és a szeretet mellett. Tiszteletre méltó teológiai hagyományunk ezt a há-
rom erényt megkülönbözteti a többitől, amikor „teologális”-nak nevezi, mert 
ezek „közvetlenül Istenre irányulnak. A keresztényeket fölkészítik arra, hogy 
bensőséges kapcsolatban éljenek a Szentháromsággal. Ezeknek az erényeknek 
forrása, oka és célja a háromságos egy Isten” (KEK 1812).
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Ezt előrebocsátva nyilvánvaló, hogy a hit és a szeretet szorosan kapcsolódni 
fog sajátos témánkhoz, ami a remény a megszentelt életben. Péguy szép hason-
lattal három nővérként írja le az erényeket: két nagy, ezek a hit és a szeretet, és 
egy kicsi, ez a remény. Kéz a kézben mennek, és bár a felületes szemlélő számá-
ra úgy tűnik, hogy a két nagy vezeti a kicsit, valójában fordítva van: a remény 
húzza maga után a másik kettőt.2

A remény ugyanis kötődik a várakozáshoz, az azt kísérő vágyakozáshoz, a 
jövő irányába feszüléshez, ami ízt és izgalmat ad az életnek, és értelemmel vi-
lágítja meg. A remény pedig ellentéte a kétségbeesésnek, amely korunk egyik 
fő baja.

2. A remény és Isten Országa

A keresztény reménynek – ahogy a hitnek és a szeretetnek is – a tárgya alap-
vetően Isten, és Istennek az a teljes megnyilatkozása, amit Jézus az Evangéli-
umban úgy nevez: Mennyek Országa, Isten Országa. Ez az Isten Országa mu-
tatkozik meg már a feltámadt Jézusban és az ő húsvétjában, de még meg kell 
nyilatkoznia bennünk és a teremtésben is a keresztény hitre jellemző feszültség 
jegyében, amelyre a már igen és a még nem feszültségeként utalnak. Tudjuk, 
milyen fontos az Isten Országa mint téma Jézus igehirdetésében és a keresztény 
imádság szavaiban. „Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te Országod” – 
ezek a keresztény remény szavai, első kívánságunk, amely az Úr imájának ele-
jén szerepel. A keresztény imádságban mélyen benne van az Ország tevékeny 
várása, eljövetelének szólongatása, az Ország beteljesülésére vetett pillantás fe-
szültsége, az erre való vágyakozás.

3. A remény és a húsvéti misztérium

Ahogy részben már jeleztük is, ha meg akarunk pillantani valamit az Ország-
ból, amelyre várakozunk, akkor a húsvétra kell tekintenünk, a feltámadott Jé-
zusra: az ő feltámadt, áldott és dicsőséges teste az elővételezése és modellje az 
Országnak, amely őbenne már beteljesülten mutatkozik, és amely nekünk és 
az egész teremtésnek majd az idők végén tárul fel. Ha így fejezzük ki, akkor azt 
is mondhatjuk, hogy a keresztény remény tárgya a dicsőséges feltámadás, az Úr 

2 Vö. Charles Péguy: Il Portico del mistero della seconda Virtù, Milano, Mondadori, 1993.
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visszatérése, amelyet az idők végére várunk, ahogy a Hiszekegy végén mond-
juk: „...a test feltámadását és az örök életet.” Krisztus húsvétja valóban ott van 
hitünk, reményünk és szeretetünk szívében: ez a három akkor lesz keresztény 
erény, ha húsvéti alapszerkezetük van, és Krisztus a mintájuk, az ő halála és fel-
támadása. A keresztény hitnek nemcsak azért van húsvéti alapszerkezete, mert 
Krisztus húsvétja a tárgya, hanem azért is, mert mindvégig az történik ben-
ne, hogy elveszítjük életünket az Atya iránti odaadás sötétjében, meghalunk 
a test bizonyosságának, hogy egy másik bizonyosságban találjuk meg ismét 
életünket, és ennek már nem vagyunk a birtokosai. A szeretetnek azért van 
húsvéti alapszerkezete, mert itt is az történik, hogy elveszítjük életünket, Jézus 
módjára és Jézussal odaadjuk testünket, hogy megízleljük – titokzatosan, a 
veszteség keserűsége mögött – „testünk és lelkünk édességét”.3 És a keresztény 
reménynek is húsvéti alapszerkezete van: kinyilvánul benne a teljes élet utáni 
vágyakozás, és ezt a teljes életet nevezzük örök életnek vagy feltámadott élet-
nek, de amelyet most csak úgy érzékelünk, mint várakozást, mint vágyat, mint 
különleges pillanatokban megízlelt, de még nem birtokolt valóságot. A ke-
resztény reménynek is köze van tehát a halálhoz és a feltámadáshoz: soha nem 
csupán a halálhoz, és soha nem csupán a feltámadáshoz, hanem mindig ahhoz 
a titokzatos átmenethez, amelyben az egyik nincs a másik nélkül.

A II. Vatikáni Zsinat a Lumen Gentium dokumentumban világosan ki-
mondja ezt a húsvéti feszültséget, amely a keresztény remény sajátja:

„Elérkezett tehát már hozzánk az idők vége (vö. 1Kor 10,11), és e világ 
megújítása visszavonhatatlanul meg van alapozva, s ebben a látható világ-
ban valamiképpen elővételezve is van: ugyanis az Egyházat már a földön 
igazi, bár még nem tökéletes szentség ékesíti. Amíg azonban nem lesz új 
ég és új föld, melyekben igazságosság lakik (vö. 2Pt 3,13), addig a zarán-
dok Egyház szentségeiben és intézményeiben, melyek ehhez a történelmi 
időhöz tartoznak, e világ mulandó alakját hordozza, és maga is ott él a 
teremtett dolgok között, melyek mindmáig sóhajtoznak és vajúdnak, és 
várják Isten fiainak megnyilvánulását” (vö. Róm 8,19–22). (48.)

3 Ez Szent Ferenc kifejezése, aki végrendelete elején, megtérésének leírásakor azt mondja, 
hogy amikor „irgalmasságot művelt” a leprásokkal, akkor „ami addig keserű volt, az lelke 
és teste édességére változott”.
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4. A megszentelt élet és a keresztény élet

Mindeddig a keresztény élet alapvető elemeiről beszéltünk, amelyek minden 
keresztényre vonatkoznak, és megkérdezheti valaki: de hát elmélkedésünk té-
mája nem a megszentelt élet? Bevallom, számomra nehéz a megszentelt élet-
ről e keret nélkül beszélnem, amely a közös keresztségi hivatásból fakad, a 
Krisztus húsvétjába való belegyökerezésből, amely minden keresztény számára 
a keresztségben megy végbe, és amelyet a megszentelt élet olyan formában sze-
retne kifejezni, amit konszekrációnak hívunk, és amely lényegileg az alapvető, 
keresztségi konszekrációban gyökerezik.

A megszentelt élet ugyanis nem más, mint keresztény élet, még ha annak 
egyedülálló formája is. Azzal tudnám megértetni ezt, hogy a vértanúság és a 
tanúságtétel kapcsolatára utalok. Ismeretes, hogy a tanúságtétel görögül mar-
türia, vagyis ugyanazt jelenti a tanúságtétel és a vértanúság. Az is nyilvánvaló 
azonban, hogy a keresztény tanúságtétel, amely mindenkinek a dolga, nem 
mindig jut el a vértanúságig, amit csak egyesektől kérnek. Úgy tűnik számom-
ra, hogy a keresztény élet úgy viszonyul a megszentelt élethez, mint a tanú-
ságtétel a vértanúsághoz: a kettő ugyanaz, és mindenkinek késznek kell lennie 
rá, de lényeges különbség is van közöttük, mert az utóbbi csak némelyektől 
kívántatik meg.

5. A megszentelt élet mint az eljövendő javak jele

Az azonosságnak és különbözőségnek ebben a viszonyában, úgy gondolom, a 
megszentelt életnek különleges mondanivalója van a végső feltámadásról, ame-
lyet mi keresztények reménységben várunk. A megszentelt élet valamiképpen 
nemcsak várja, hanem már elővételezi is a végső feltámadást és a feltámadottak 
életét. Itt is a Lumen Gentium egy szakasza segít nekünk a szerzetesekről szóló 
VI. fejezetből, amelyet a zsinat az egyháznak szentelt dokumentumba be akart 
illeszteni, jól tudva, hogy ha egyházról beszélünk, akkor a megszentelt életről 
és a szerzetesekről is beszélni kell, ahogy az akkori nyelvhasználattal mondja a 
zsinat. Ezt olvassuk:

„Ezért az evangéliumi tanácsok fogadalma jel, mely az Egyház minden 
tagját ösztönzi és kell is ösztönöznie, hogy lankadatlanul teljesítse keresz-
tény hivatásának kötelességeit. Mivel pedig Isten népének itt nincs mara-
dandó hazája, hanem az eljövendőt keresi, a szerzetesi állapot, mely köve-
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tőit jobban fölszabadítja a földi gondoktól, jobban kinyilvánítja minden 
hívő előtt a mennyei, de már evilágon is meglévő javakat, ékesszólóbban 
tanúskodik a Krisztus megváltása árán szerzett új és örök életről, továbbá 
hatásosabban hirdeti az eljövendő föltámadást és a mennyország dicsősé-
gét.” (44.)

A megszentelt élet leírására itt a zsinat a jel kategóriáját használja, és megér-
tésének ezt a módját akarta kiemelni. A jel kategóriájának első dimenziója 
eszkatologikus: a jel az eljövendő valóságokra vonatkozik. Kifejtése az általános 
keresztény állapotból indul ki, amely a végső dolgokra irányul (mellesleg érde-
mes megfigyelni, hogy a zsinat is először arra utal, ami mindenkire érvényes, 
hogy azután kifejtse a megszentelt élet állapotát): „Isten népének itt nincs ma-
radandó hazája, hanem az eljövendőt keresi”. 

Miközben mindannyian az eljövendő hazát keressük, a megszentelt élet 
„jobban kinyilvánítja minden hívő előtt a mennyei” javakat: a mennyei javak 
az eljövendő élet javai, amit úgy mondunk, hogy „a hit eszkatologikus dimen-
ziója”. A zsinati szavak így is folytatják: „ékesszólóbban tanúskodik az […] 
új és örök életről”. A „Krisztus megváltása árán szerzett új és örök élet” az ő 
húsvétjával indult el, ez az ő feltámadása. Így is olvassuk: „hatásosabban hirdeti 
az eljövendő föltámadást és a mennyország dicsőségét”, és ezzel a megszentelt 
életet mint húsvéti igehirdetést állítja elénk.

6. A megszentelt élet és az evangéliumi tanácsok: a tisztaság

Ezeknek az állításoknak a megértése érdekében végig lehet gondolni, hogy mi 
a kapcsolat az evangéliumi tanácsok, a megszentelt élet jellemző elemei és a 
feltámadott élet között. Összegzően elmondhatjuk, hogy az evangéliumi taná-
csok életre váltása már azt jelenti, hogy a feltámadottak módjára élünk (vagy 
próbálunk élni).

A tisztaság ugyanis már most elővételezi a jövendő állapotot, ahol már nem 
házasodnak, legalábbis nem úgy, hogy ezt a kapcsolatot mi ismerjük. Az evan-
géliumi vers, amelyre utalunk, a Mt 22,30: „A feltámadás után nem nősülnek, 
férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben.” Jé-
zus akkor mondja ezt, amikor válaszol a szadduceusoknak, akik a hét testvér 
özvegyének példájával mondják ki ellenvetéseiket a feltámadás hite ellen. Az 
ellenvetést Jézus azzal védi ki, hogy kiemeli a különbséget a feltámadott élet és 
a mostani élet között, és ennek a különbségnek egyik példája a „nem nősülnek, 
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férjhez sem mennek”, vagyis az emberi személy szexuális dimenzióját nem így 
váltják valóra. Amikor a hagyomány újraolvassa ezt a szakaszt, gyakran köti 
össze a megszentelt élettel, amelyet a középkorban éppen erre a szakaszra utal-
va olykor „angyali életnek” neveztek. Eszerint tehát az „angyali élet” nem azt 
jelenti, hogy „angyalkák” vagyunk valamiféle együgyű jámbor felfogás szerint, 
hanem azt, hogy részt kapunk a feltámadott életből, amit a megszentelt élet-
ben elővételez a cölibátus választása, és már úgy élünk, mint a feltámadottak, 
akik „nem nősülnek, férjhez sem mennek”. Világos, hogy ebben a távlatban 
az eljövendő javak jele az Isten Országáért vállalt tisztaság. Nem véletlen, hogy 
a másik szövegrészben, amellyel megalapozzák a cölibátus választását, Jézus az 
eunuchok durva képét alkalmazza: „Van, aki azért képtelen a házasságra, mert 
úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül 
van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról.” (Mt 19,12) 
Amikor azt mondja, hogy „a mennyek országáért”, akkor a cölibátus vállalását 
nem az életsorshoz köti (születéstől fogva vagy más események miatt), hanem 
ahhoz a szabad döntéshez, hogy elővételezi az Ország vágyva vágyott valóságát. 
Jézus maga is meghozta ezt a döntést, nem nősült meg, és ezzel egy nagyon 
is nonkonformista gesztust tett a kor közfelfogásával szemben, amely a há-
zasságot főleg a rabbiktól, a törvénytudóktól várta el. Egyes egzegéták szerint 
ellenfelei Jézus fejéhez vághatták az „eunuch” gúnynevet: ebben a szakaszban 
ezt magára veszi, és kimondja, hogy itt egy döntésről van szó.

7. A megszentelt élet és az evangéliumi tanácsok: a szegénység

A szegénység is mélyen összefonódik az eljövendő élettel: a feltámadás világá-
ban ugyanis a magántulajdon megszűnik, nem rendelet által, hanem a tökéle-
tes kommunió által, amelynek révén mindenki birtokol mindent. A megszen-
telt életnek az a döntése, hogy lemondjon a javak magántulajdonáról, vagy 
korlátozza azt, vagy mellékesnek és viszonylagosnak mondja, vagy a közösségre 
bízza, kinyilvánítja annak tudatát, hogy az ember végső, állandó állapota nem 
fog kötődni a javak magántulajdonához és az ezzel járó gondokhoz.

Ennek kapcsán jónak tartom felidézni Ioannes Duns Scotus gondolatát, 
aki néhány évtizeddel Szent Tamás után élt, és eltért tőle a véleménye, mert 
úgy gondolta, hogy a magántulajdon nem természetes jog, még csak nem is 
másodlagos, hanem csupán pozitív jog, amit a társadalmi közösség hoz létre, 
amikor szabadon tartja magát egy normához, amely az eredeti bűn utáni rom-
lás miatt vált szükségessé. Scotus tehát a magántulajdont úgy tekinti, mint 
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valamiféle szükséges rosszat. Az Édenkertben viszont Isten eredeti gondolata 
szerint a tulajdon mindenkié volt: így lesz a feltámadott világban is, amelyet 
most azok elővételeznek, akik egészen tulajdon nélkül akarnak élni.

8. A megszentelt élet és az evangéliumi tanácsok: az engedelmesség

Ugyanígy az engedelmesség is elővételezi az eljövendő állapotot, amelyben az 
üdvözültek egy akaraton lesznek. Nem lesz majd, hogy az én autonómiám 
ütközik azzal, amit mások akarnak: az Isten jóságával való teljes kommunió-
ban, amely az üdvösség, már nem kell küzdenem az én jogos autonómiámért 
a másik ember másféle döntése miatt, hanem „Isten lesz minden mindenben” 
(1Kor 15,28).

Ezt a végső állapotot, amelyben Istenben minden üdvözültnek összhangban 
van az akarata, valamiképpen elővételezi az engedelmességi fogadalom, amely 
az én akaratomat összhangba hozza a közösségével. Ez fejeződik ki a regulában, 
ezt váltja valóra az elöljáró, aki a regula keretei között cselekszik annak célja 
érdekében.

Ez a példa talán még világosabbá teszi, mi a közös a három evangéliumi 
tanácsban: elővételezik az eljövendő állapotot, de még ennek a világnak a kín-
lódásai közepette. Ilyen értelemben az a tisztaság, szegénység és engedelmesség, 
amelyet a szerzetesek élnek, elővételezi a jövő állapotot, de nem valósítja meg 
azt teljesen, mert a mi húsvétunk még nem teljesedett be egészen, szemben a 
Krisztuséval. Mi még a kereszt jele alatt élünk, amely elválaszthatatlan ugyan 
a feltámadástól, de nincs meg még benne annak üdvözült teljessége. Ahogy 
Szent Pál mondja: „megváltásunk még reménybeli”.

9. A remény, a megszentelt élet és az öröm

A remény egy másik jellemző vonása az örömmel való kapcsolata, azzal a bol-
dogsággal, amely még lehetséges ezen a földön olyan mértékben, ahogy a ho-
rizont nyitott marad, és a jövőt már megpillantjuk.

A Katolikus Egyház Katekizmusa is állítja ezt a kapcsolatot, amikor elismeri 
a remény és a boldogságra törekvés viszonyát (1818.):

„A remény erénye megfelel az Isten által minden ember szívébe oltott 
boldogságra törekvésnek; fölemeli az emberi tetteket indító várakozáso-
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kat, megtisztítja és Isten országa felé irányítja azokat; megóv a kislelkű-
ségtől; támogat minden elhagyatottságban; és kitágítja a szívet az örök 
boldogság várásában. A remény lendülete megőriz a vak önszeretettől 
(egoizmustól), és elvezet a szeretet boldogságára.”

Ebben a szép definícióban megtaláljuk azt a mélyen katolikus témát, ami az 
alapvető megfelelés emberi természetünk és Isten ajándékai között, melyek ki-
teljesítik az emberi várakozásokat, és eljuttatják azokat igazi teljességükre. Az 
Isten, akiben hiszünk, egyúttal emberségünk valódi alkotója is. Közös tapasz-
talatunk is megerősíti a kapcsolatot, amelyet a Katekizmus tanít a remény és a 
boldogságra törekvés között: jól tudjuk, hogy sokszor a vigília szebb, mint az 
ünnep, mert a boldogságra való várakozás már a boldogság egyik legmagaszto-
sabb formája. Az apostol szava bíztat minket: „A reményben legyetek derűsek, 
a nyomorúságban béketűrők…” (Róm 12,12), és ez is jelzi a kapcsolatot a 
remény és az öröm között, amellyel kitartóan szembenézünk a próbatételekkel.

Ha tehát a reményről szóló elmélkedés az örömmel való kapcsolatra irányít-
ja figyelmünket, akkor érdekes látni, hogy az örömhöz a megszentelt életet is 
oda lehet és kell kapcsolni. Az öröm egyfajta közös nevező a megszentelt élet és 
a remény között. Ferenc pápa gyakran felhozza ezt a kapcsolatot. A Megszen-
telt élet évére írt levelében várakozásai között említi ezt is:

„Mi az, amit különösképpen várok ettől a kegyelmi esztendőtől a meg-
szentelt élet számára?

1. Hogy mindig igaz legyen, amit egyszer mondtam: »Ahol szerzetesek 
vannak, ott öröm van.« Meg kell tapasztalnunk és meg kell mutatnunk, 
hogy Isten képes betölteni a szívünket, képes boldoggá tenni minket, oly-
annyira, hogy nem kell máshol keresni boldogságunkat. Meg kell tapasz-
talnunk és meg kell mutatnunk, hogy a közösségünkben megélt hiteles 
testvéri szeretet táplálja örömünket, és hogy önátadásunkban az egyház, a 
családok, a fiatalok, az idősek és a szegények szolgálatára teljesen elérjük 
önmegvalósításunkat, életünk eléri teljes kibontakozását.

Közöttünk ne legyenek szomorú arcok, örömtelen és elégedetlen embe-
rek, hiszen »a szomorú Krisztus-követés szomorú egy Krisztus-követés«. 
Mindenki máshoz hasonlóan nekünk is vannak nehézségeink, ránk tör a 
lélek sötét éjszakája, csalódás tölt el, betegség dönt ágyba, korunk előre-
haladtával erőink is megfogyatkoznak. Éppen ekkor kellene rátalálnunk a 
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»tökéletes boldogságra«, meg kellene tanulnunk felismerni Krisztus arcát, 
aki mindenben hasonlóvá lett hozzánk, vagyis örülnünk kellene annak, 
hogy tudjuk, hasonlók vagyunk hozzá, aki irántunk való szeretetből nem 
utasította el a kereszt szenvedését.

Egy olyan társadalomban, amely hivalkodóan az eredményesség kultuszát 
ápolja, egészségmániás és a siker a mindene, emellett pedig elnyomja a 
szegényeket és kirekeszti a »lúzereket«, életünk által mi tanúságot tudunk 
tenni a Szentírás szavainak igazságáról: »Amikor gyengének bizonyulok, 
akkor vagyok erős« (2Kor 12,10).”4

10. A megszentelt élet és a remény a mai történelemben

A feltámadásan való hit arra képesíti a keresztény embert, hogy ne csak a saját 
életének eseményeire tekintsen reménnyel, várva a végső feltámadást és életet, 
hanem az egész emberi történelmet is Krisztus húsvétjának fényében értelmez-
ze. A megszentelt élet pedig nemcsak annak számára a remény jele, aki éli azt, 
úgy, hogy a személyes, egyéni jelleg már individualista vonásokat ölt, mintha 
a szerzetesi élet lényegében arra irányulna, hogy „megmentse saját lelkét”, ha-
nem a világ számára is, ahová Krisztus küldetést kapott a remény jelenként, 
amire a világnak, vagyis mindannyiunknak nagy szükségünk van.

Azért van szükségünk, mert ha megnézzük a világ mai híreit, belepillantunk 
a híradóba, gyakran megkörnyékez minket a kétségbeesés. A háborús esemé-
nyek, természeti csapások, a faji és vallási gyűlölet arra késztet, hogy kutassuk 
az emberi történelem értelmét, és talán már nem tudunk bízni e vállalkozás 
sikerében.

Krisztus húsvétja, halálának és feltámadásának eseményei alapján állíthatjuk 
mindezek ellenére, hogy az emberi történelemnek van végső, pozitív értelme, 
és ez az ő második eljövetelekor teljesedik be. Ez a húsvéti hit, amely nemcsak 
az egyéni tudat eseményeit világítja meg, hanem az egész emberiség történel-
mét is, fel kell hogy ragyogjon a keresztények életében, így a megszentelt életet 
élőkében is, hogy ne maradjon puszta eszme.

A mindenség, az emberiség és a személyes életünk közötti kapcsolatot nagy-
szerűen mutatja be a Római levél ismert szakasza:

4 Fordítás: Magyar Kurír.
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„Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A ter-
mészet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem 
amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai 
állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. 
Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet (együtt) sóhajtozik és vajúdik 
mindmáig. De nemcsak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben 
hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, 
testünk megváltását. Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény 
viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, 
azt reméli? Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk állhatatosan.” 
(Róm 8,19–25)

Ami velünk történik, akiknek „megváltása még reménybeli”, a világ számára 
a remény meghirdetése lesz, és a megszentelt élet is részesül ebből az átalakí-
tó erőből, amely áthatja a világot, és kifejeződik a sóhajtozásban, amelyet az 
apostol említ. Napjainkban is halljuk ezt a sóhajtozást, amely olyan, mint egy 
véget nem érő vajúdás: a menekültek szenvedése, a nyomorban élők fájdalma, 
a vallási gyűlölet és intolerancia áldozatainak kínja. Ez a fájdalom nemcsak 
hogy jelentéssel telik meg Krisztus húsvétjának fényénél, hanem visszhangra 
talál bennünk is, „akik bensőnkben […] sóhajtozunk, és várjuk a fogadott 
fiúságot, testünk megváltását”. Ez jelzi a keresztények és így főleg a szerzetesek 
egyik legmagasztosabb feladatát, egyfajta egyetemes papságot, amely magában 
hordozza és Istennek ajánlja a mai világ szenvedését, és ebbe a szenvedésbe 
lehívja a Lelket, a húsvét gyümölcsét.

Eszembe jut Lisieux-i Szent Teréz nagyszerű élménye, aki életének végső 
szakaszában arra érez hivatást, hogy helyet foglaljon a bűnösök asztalánál. 
Megdöbbentő szavainak világossága, amikor átéli a hit elleni kísértéseket élete 
végén, és úgy értelmezi, hogy a hitetlenek és bűnösök sorsában osztozik: 

„Elfogadom, hogy a szenvedés kenyerét kell ennem addig, amíg akarod. 
Amíg nem mondod, addig nem akarok fölkelni ettől a keserűséggel tel-
jes asztaltól, amelyet bűnösök vesznek körül… A magam és a testvéreim 
nevében mondom: »Könyörülj rajtunk, Uram, mert bűnösök vagyunk!« 
Uram, kérlek, szabadíts meg minket a bűntől, és tégy minket igazzá és 
szentté színed előtt. Jézus, ha az kell, hogy egy Téged szerető lélek tisztítsa 
meg az asztalt, amit a bűnösök beszennyeztek, akkor elfogadom, hogy 
mindaddig a próbatétel kenyerét eszem, amíg nem méltóztatsz bevezetni 
engem fényességed országába.”
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A megszentelt élet hivatásához az is hozzátartozik, hogy a világért így járjon 
közben.

11. A megszentelt élet, a boldogságok és a remény

A megszentelt élet története arról tanúskodik, hogy mindig szoros kapcsolat-
ban volt azokkal az evangéliumi mondatokkal, amelyeket a hetvenes évektől 
kezdve Thaddée Matura nyomán az „evangéliumi radikalizmus” szavaiként 
emlegetünk. Ezek közül kiemelkednek a boldogságok, amelyek sok keresz-
ténynek, köztük sok szerzetesnek jelentenek inspirációt. A szerzetesek gyakran 
elmélkednek ezekről, és sokszor idézik: elég elolvasni a megszentelt élet alap-
szövegeit, az alapítók műveit: ezek tele vannak a boldogságok idézésével. Meg-
figyelhető, hogy a megszentelt élet és ezen evangéliumi szövegek közti összhang 
azzal is magyarázható, hogy világosan érezhető eszkatológikus feszültség van 
jelen bennük. Kezdve attól, hogy a szegények boldogságát az Isten Országához 
köti, egészen a megígért jutalmakig, a boldogságokat a várakozás és a remény 
hatja át. Ez ismét csak húsvéti reménység, mert a „boldog” megnevezésben 
ismétlődő öröm olyan, amely sub contrario latet, vagyis a saját látszólagos el-
lentétében rejlik, a paradox boldogságban, ami a szegény, síró, üldözött, a világ 
szemében vesztes emberé. „Megváltásunk még reménybeli” (Róm 8,24), tanít-
ja Pál apostol, és a boldogságok meghirdetését ez a reménység színezi át. Ha 
tehát ezt a szövegrészt, amely ilyen nyilvánvaló módon kötődik a reményhez, a 
szerzetesek egyfajta azonosító jelükké tették, ez azt jelenti, hogy a remény mé-
lyen hozzátartozik a megszentelt élet sajátosságához. Ha pedig a boldogságok 
Lukács-i verzióját nézzük, amelynek nemcsak a négyes szám, hanem a négy 
fenyegető „jaj nektek” is a jellemzője, akkor megtaláljuk a szerzetesi hagyo-
mány néhány elemének magyarázatát, mind pl. a világ elhagyását és a világban 
elfogadott néhány gyakorlattal való szembenállást. Az évszázadok során a meg-
szentelt életet élők sok döntését meghatározta a jaj-mondások keménysége és 
a boldogságok keserű öröme.

12. A remény és az állhatatosság

A remény az állhatatossággal is kapcsolatban van. Ez a hüpomoné az 1Tessz 
elején, amit így fordíthatunk: „reményetek állhatatossága”. Ez az adomány ké-
pessé tesz, hogy a nehézségek között is szilárdak maradjunk és ne engedjünk, és 
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így mélyen összefügg a reménnyel. Olyan mértékben tudunk állhatatosak ma-
radni, amilyen mértékben nemcsak a saját tetteink jó voltáról vagyunk megy-
győződve, hanem valami jobbat várunk, amely majd eljön. 

A megszentelt életnek erre az állhatatosságra van szüksége, akárcsak min-
den életre szóló döntésnek, amely megpróbáltatásokon és nehézségeken megy 
keresztül. Szüksége van az állhatatosságra a házasságban élőknek is, ahogy azt 
jól tudjuk a mindennapok tapasztalatából. Ezek az életállapotok kölcsönösen 
tanúskodnak egymásnak nemcsak az állhatatosság szükséges voltáról, hanem a 
lehetőségről is, hogy valaki kitartson a maga hivatásában azzal az állhatatosság-
gal, amely Isten ajándéka, de a mi erőfeszítésünk gyümölcse is.

13. Kölcsönösség a házas életforma és a megszentelt élet között

Ha már említettem a házas életformát, szeretném elmélyíteni a kapcsolatát a 
megszentelt élettel. A két életforma egymásnak kölcsönösen olyan tanúságot 
nyújt, amely összefügg a reménnyel, a hittel és a szeretettel.

A szerzetesek arra emlékeztetnek minden keresztényt, különösen a családo-
sokat, hogy Isten elsőbbséget élvez minden érzelmi kötődéssel szemben, hiszen 
„aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, és aki 
fiát vagy lányát jobban szereti, nem méltó hozzám” (Mt 10,37). A cölibátus 
vállalása arra emlékeztet mindenkit, főleg a családi kötelességek között élőket, 
hogy a család nem állhat az első helyen, mert az Istent illeti meg. Úgy tűnik 
számomra, hogy ez az evangélium üzenete a családról, és ez a család igazi fel-
szabadítása: csak úgy lehet élni egészséges és szabad családi kapcsolatokat, hogy 
a család nem válik bálvánnyá, vagyis nem törekszik az első hely elfoglalására.

A kölcsönösség alapján pedig a házas emberek döntése emlékezteti a szerze-
teseket arra, hogy Isten szeretete mindaddig hamis és ideologikus, amíg nem 
válik konkréttá adott személy iránti gondoskodásban, életünk odaadásában: 
„ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim által én is megmuta-
tom neked az én hitemet” (Jak 2,18). Valós a veszély, hogy valaki a szerzetesi 
életből csak az önzéséhez készít álcát, és azzal az ürüggyel, hogy csak Istent sze-
reti, senkit sem szeret. A cölibátus vállalása nem a szingli életforma választása az 
ember saját kényelmére. A családi élet a maga terheivel és önátadásával az adott 
hitves és az adott gyermekek érdekében arra emlékeztet mindenkit és arról 
tanúskodik mindenkinek, főleg a megszentelt életet élőknek, hogy „aki nem 
szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent sem, akit nem lát” (1Jn 4,20).
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Mindkét hivatásban élőknek, akik egymás számára ezt a tanúságot nyújtják, 
élniük kell a hitnek, a reménynek és a szeretetnek azt a csomópontját, ami igazi 
lényege mind a házas életformának, mind pedig a megszentelt életnek. Hitből, 
reményből és szeretetből döntök úgy, hogy nem házasodok meg, hanem rábí-
zom magamat egy testvéri közösségre – mint ahogy hitből, reményből és szere-
tetből döntök úgy, hogy megházasodok és rábízom magamat feleségemre vagy 
férjemre. És csak a hit, a remény és a szeretet hordozza a lehetőséget, hogy a 
döntéshez hűséges maradjak. Döntésnek, választásnak neveztük, de talán nem 
mindenki érti helyesen: olyan mértékben döntések, amilyen mértékben vála-
szok az Úr hívására. Övé az első és alapvető döntés, amelyre olyan emberi cse-
lekedettel válaszolunk, ami döntés a mi részünkről, de amiben egyúttal benne 
van a meghallgató engedelmesség és az ajándék hálás felajánlása is.

14. A pápa levele

Ezeket a gondolatokat azzal zárom, hogy ismét a pápa szavait idézem a meg-
szentelt élet éve alkalmából írt levélből, amelyben kifejezetten tárgyalja a re-
ményt. Ezeket olvassuk:

„Ennek az évnek a harmadik célkitűzése: átölelni a jövőt reménységgel. Is-
merjük, milyen nehézségekkel kell szembenéznie a megszentelt életnek a 
maga sokféle formájában: a hivatások számának csökkenése és az elörege-
dés főként a nyugati világban, az anyagai nehézségek a súlyos gazdasági 
világválság következtében, a nemzetköziség és a globalizáció kihívásai, a 
relativizmus csapdái, a kirekesztés és a társadalmi jelentéktelenné válás… 
Éppen ezek között a bizonytalanságok között, melyeken osztozunk oly 
sok kortársunkkal, erőteljesen megjelenik a mi reményünk, a történelem 
Urába vetett hitünk gyümölcse, ő ugyanis továbbra is arra biztat: »Ne félj, 
mert veled vagyok!« (Jer 1,8)

A szóban forgó remény alapját nem a számok és nem is intézményeink 
adják, hanem az, akibe bizalmunkat vetettük (vö. 2Tim 1,12), és akinek 
»semmi sem lehetetlen« (Lk 1,37). Ez az a remény, amely nem csal meg, 
amely lehetővé teszi a megszentelt élet számára, hogy nagy történelmet 
írjon a jövőben is, amely felé tekintetünket fordítanunk kell, hiszen tud-
juk, hogy a Szentlélek az, aki ösztönöz minket előre, mert továbbra is 
nagy dolgokat akar végbevinni velünk.
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Ne engedjetek a számok és a hatékonyság kísértésének, még kevésbé an-
nak, hogy saját erőtökre hagyatkozzatok. Fürkésszétek életetek és a mosta-
ni időszak távlatait virrasztó éberséggel. XVI. Benedek pápával ismétlem 
nektek: »Ne hallgassatok a vészprófétákra, akik a megszentelt élet mai 
egyházban való végéről vagy értelmetlenségéről szónokolnak. Öltözzetek 
inkább Jézus Krisztusba, és öltsétek fel a világosság fegyvereit – miként 
Szent Pál buzdít (vö. Róm 13,11–14) –, legyetek éberek és virrasztók.« 
Folytassuk és mindig az Úrba vetett bizalommal kezdjük újra utunkat!”5

Érdekes, hogy éppen a remény témájának bevezetésekor sorolja fel a pápa igen 
kíméletlenül a megszentelt élet mai nehézségeit: hivatások fogyása, elöregedés, 
gazdasági gondok, a nemzetköziség és a globalizáció kihívásai, a relativizmus, a 
peremre szorulás és a társadalmilag jelentéktelenné válás veszélyei.

Feltehetjük a kérdést, hogy miért éppen a reményről beszélve ad nekünk 
olyan felsorolást, amely bárkit elkedvetlenítene. A válasz: ilyen kegyetlen pon-
tossággal csak a remény jegyében lehet leírást adni. A remény engedi meg, 
hogy realista módon, minden bűvös jelszótól mentesen lássa valaki a problé-
mákat, és mégse essen abba a pesszimizmusba, mint a „vészpróféták”.

Az idézett szövegben a pápa nem véletlenül pontosítja, hogy az a remény, 
amelyről beszél, nem banális optimizmus, mert „alapját nem a számok és nem 
is intézményeink adják, hanem az, akibe bizalmunkat vetettük (vö. 2Tim 
1,12), és akinek »semmi sem lehetetlen«” (Lk 1,37). Ez az a teológiai erény, 
amelynek jellemzőit megpróbáltuk összegyűjteni. Ez a remény éberségre kész-
tet, ahogy a pápa szuggesztív módon elénk tárja: „Fürkésszétek életetek és a 
mostani időszak távlatait virrasztó éberséggel.”

Ez a feladat minden szerzetesnek szól: éber elmével kell fürkésznünk az idők 
jeleit, keresni azokban Isten tervét, amely talán eltér az elvárásainktól. Azzal a 
bizalommal tehetjük ezt, hogy az Úr vezeti egyházát és benne mindannyiun-
kat.

(Várnai Jakab OFM fordítása)

5  Fordítás: Magyar Kurír.


