
Juhász Vilmos

FATIMA
Elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy az Egyház sem a fatimai jelené

sek, sem a többi hasonló jelenés természetfeletti eredetéről nem döntött. Azon
ban a fatimai jelenéseket és üzeneteket, akárcsak a lourdesiakat a leggondosab
ban megvizsgált, a legnagyobb körültekintéssel felderített ténynek ismerhetjük
el, és mindazt, amit az tizenetek közvetítői tudattak az emberiséggel, Isten aka
ratának fogadhatjuk el. Ezt alátámasztja a jelenések átélőinek tiszta, erkölcsi
leg magasrendű, áldozatos élete, a jelenések és üzenetek dogmatikailag és mo
rálisan kifogástalan tartalma, az isteni kinyilatkoztatással és a hit igazságai
val való egyezése.

Harmincegy éve, hogy a Szent Szűz 1911 május 13-án először jelent meg
három kis pásztorgyereknek, Fatima falu környékén, a portugáliai hegyvidék
egy magárahagyott, szegényes tájékán. Az első jelenést az 1911. év folyamán
hat további követte. A jelenések három átélője és az üzenetek közvetítője közül
kettő, az akkor nyolcéves Jacinta és a hatéves Francisco a jelenések után
néhány évvel, tehát egészen fiatalon meghaltak, unokanővérük, az akkor tíz
éves Lucia, még ma is él, mint apáca, egy portugál zárdában. Lucia ma negy
venegy éves, két gyermekkorban elhúnyt unokatestvére, ha ma is élne,
még mindig innen lenne a negyedik évtizeden. Mindhárman tehát ahhoz a
nemzedékhez tartoznak, amely most jut szóhoz a világ sorsának intézésében
és amelynek a magatartása a világtörténelemnek ezen a korforduló ján meg
fogja szabni az emberiség jövő sorsát. A fatimai jelenések és üzenetek tehát
nekünk szólnak, a mi világunknak, az alakuló, vajudó, eljövendő világnak,
amely most forr keserű levében. Ez is megérteti velünk, hogy a Szent Szűz

az első világháború tetőpontján miért kis gyermekeknek jelent meg, mért raj
tuk keresztül üzent. Nyilvánvaló, hogy üzenete különösképen a mi korunknak,
kortársainknak szól, azoknak, akik az első világháború idején még csak mint
"magánemberek", mint erkölcsi személyiségek lehettek felelősek azért, ami a
világban ennek a nagy korfordulónak az idején történik, nem pedig, mint a
dolgok alakulását közvetlenül befolyásolni tudó közéleti emberek. De bizo
nyára a Szent Szűz azért is üzent az első világháborús idők gyermekein ke
resztül, mert azokat a felnőtteket akarta inteni, akik ezt a ma vezető szerep
hez jutott nemzedéket világrahozták, gondozták és nevelték. Szólni akart a
fához és a gyümölcshöz, a fához, amely akkor érlelte a most, a mi korunkban
beérett gyümölcsöket.

Miért szólt a Szent Szűz gyermekekhez, három egyszerű kis falusi gyer
mekhez, akik még teljesen iskolázatlanok voltak, írástudatlanok, nem okosab
bak, nem is ostobábbak az átlagnál, de mindenesetre a nép gyermekei, akiket
még alig érintett korunk civilizációja és akík addig, amíg a jelenések folytán
sorsuk nem vált drámaivá, a népi élet örök törvényei szerínt örültek és szo
morkodtak, táncoltak és daloltak. játszottak és kikaptak, ha rossz fát tettek
a tűzre? A hitlerizmus pusztításai után ez a kérdés némi elgondolkodás után
szinte felesleges. Az emberiség mindent megtett és megtesz. hogy elvegye a
mennyek országának egyik legértékesebb földi zálogát, a gyermekek ártatlan
ságát, lelki tisztaságát. A gyermeki lélek tisztaságának ezt a megrablását való
sággal intézményesítette az emberiség. Gondoljunk csak a Hitlerjugendre.
A gyermeki léleknek ez a beszennyezése és kihasználása a hatalom által, a
Szentlélek elleni bűnök eg~:ik: legsúlyosabbika. A Szent Szűz a gyermekeken
keresztül jelzi, hogy az a suk csapá", amely az emberiséget éri, a nagy idegen
bűnnek, a gyermeki lélek meqrontésanak a következménye. A gyermekeket szó
lítja fel engesztelő áldozatokra azokért a fiatalokért, akik bűnöztek és azokért
a felnőttekért, akik nem kis mértékben előídézői a fiatalok bűneinek.
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Az sem szorul különösebb értelmezésre, hogy míért éppen szegények és
magárahagyottak körében jelent meg a Szent Szűz, hogy üzeneteket küldjön egy
vajudó korszak kisembereinek és nagyjainak. A mult század derekán jelent
meg a Szent Szűz Lourdesban, egy Isten hátamögötti pyreneusi városkában és
ott is egy kislánynak, akinek a családja a letört, majdnem reménytelenül alá
merülő exisztenciák közé tartozott. A Soubirous-család már alig tudott kiemel
kedni a városvégi nyomorultak tengődésének iszapjából. Soubirous, az egy
kori molnár, aki a kórház szennyét fuvarozza, annak az új kapitalista világnak
az áldozata, amely a közösségi élet régi kereteit széttörte, de új támaszt még
nem adott a falusi és nagyvárosi tömegeknek, hanem kiszolgáltatottan magukra
hagyta őket. Ezek a kisemberek hittek Bernadette-ben, amikor még mindenki,
aki "valakinek" számított, nem látott benne mást, mint egy kis eszelőst, vagy
csalót és a hatóság is az ő "forradalmukat" látta és igyekezett elnyomni a
sziklabarlang körül történtekben. Ezek az első lourdesi hivők voltaképen nem
is franciák voltak, a hatalmas, Európában kivételes helyet elfoglaló nemzet
fiai, hanem hegyvidéki baszkok, őslakók, a haladás régi rétegeinek maradvá
nyai, akiknek a nyelvét a franciák alig értették. Egy ilyen meghaladott és
magárahagyott világban jelent meg akkor is a Szerit Szűz, abban a korban, ami
kor az emberiség elhintette azokat a magokat, melyeknek termését az első

világháborúval kezdtük betakarítani. Lourdes és Fatima között benső kapcsolat
áll fenn, a természetfeletti személyiség kapcsolata, aki nemcsak az egyes üze
netekkel, hanem éppen az üzenetek hosszú évtizedeken, elhalt .és ma élő nem
zedékeken keresztül is összefüggő sorával akar mondani valamit az emberiség
nek. Ezek az üzenetek Lourdestól kezdve annak a kornak szólnak, amelyet a
technikai civilizáció korának nevezünk, egy korszaknak, amely sajátos bűnö

ket és szenvedéseket hozott, és amely Isten és az ember ellen elkövetett bűnei

ben új, addig ismeretlen halálos veszély csiráit hordozza magában. A lourdesi
és a fatimai üzenet egy keletkezőben lévő és egy immár kialakult világrend
nek szól, egy azonos világrend különböző fejlődési fokozataiban élő embe
reknek.

Míntha a Szent Szűz csodálatos módon dacolna azokkal, akik ennek az
új világrendnek a nyertesei, a haszonélvezői. Lourdesban egy elveszett városka
baszk proletárjaihoz és parasztjaihoz fordul, Fatimában egy elveszett hegy
vidék portugál parasztjaihoz. Emberekhezs akik inkább szenvedik, mintsem élik
a mai időket, akiknek az élete ősi, de még be nem teljesült törvényeket követ.
Mind a két helyen mind az életkort, mind a társadalmi helyzetet tekintve
kicsinyekhez szólt, annyira nekik szólt, mintha az emberi sorsokat intéző na
gyok nem is lennének a világon és csupán az emberi sors egyetemességén
keresztül, nem pedig önmagukban vonatkozna rájuk is az üzenet. Kétezer év
előtt az üzenet szinhelye egy szegény és elveszett galileai falucskában, egy
üldözött család nyomorúságos menedékhelye. Az emberiség történelmének ez
a legnagyobb eseménye egy különösen megvetett nép világában játszódik ·le,
a hatalmas Római Birodalom legjelentéktelenebb területén, amely szellemileg
és anyagila.g egyformán a legkevésbé volt értékes a Birodalom urai számára
.- nyugodtan állíthatjuk, hogy a lehető legtávolabb volt Rómától, távolabb,
mint a pannóniai dombok, vagy a germán erdők. Sőt, még Jeruzsálemtől is
távol volt ez a világ, ahol a megváltás műve elkövetkezett; nem a gazdag,
tekintélyes, törvénytudó és a törvény segítségével uralkodó zsidók laktak itt,
hanem amolyan ősi keveréknépség, amelyet nemcsak a római urak, hanem a
jeruzsálemi urak is lenéztek és féligmeddig tisztátalannak bélyegeztek. Elve
szett, a világtörténelemnek eleven áramlásából kihullott világban következett
be a megváltás üzenete s ebben az összefüggésben megérthetjük, hogy azok
a modern üzenetek is, amelyek a megváltás megtörténtének és megtagadásá
nak tényén alapulnak, hasonlóképen elveszett, az eleven történelmi áramból
kihullott világokban hangzottak el. Az emberek akkor évezredek és évtízezre
dek óta várták a megváltást, és így az első jel a bölcs várakozóknak szólt, az
emberséges idegen tudósoknak és papoknak, a mágusoknak, akik az örök tör-
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vényt a csillagok járásából igyekeztek leolvasni. De a napkeleti bölcsgk mel
lett az első jel igénytelen és elveszett galileai pásztoroknak szólt, A megvál
tott emberiség most nem a. várakozás, panem a megtagadás állapotában van
a megváltás- tényével szemben: a Szent Szűz - és Fatimában őt megelőzően

az angyal ..,...., most kizárólag a kicsinyeken, magárahagyottakon, elveszetteken
keresztül közvetíti az üzenetet ai emberiségnek.

A Szent Szűz tehát egy meghatározott korszak - az úgynevezett modern
világ - emberének üzen, egy elveszett történelmietlen vidék szegény paraszti
népességének három kisgyerekén keresztül. Mintha most, a mi korunkban,
amikor a megváltás művét minden eddiginél nagyobb veszélyek fenyegetik,
ismét a gyermekre akarna mutatni, a megváltott, de a megváltást megtagadó
emberiség gyermekeire, hirdetve azt, hogy ezeknek a kétszeresen kicsinyek
nek a szívéből még most is út vezet a végzetesen "felnőtt" emberiség számára
is a mennyek országába. A Szent Szűz, az Isteni Gyermek anyja nemcsak a
gyermekeken keresztül üzen, hanem egyenesen tőlük várja, hogy az emberek
Szent Fiához térjenek, tőlük vár áldozatokat jóvátételül az emberek bűneiért

és olyan helytállásra készteti ezeket a gyönge kicsinyeket, amely szigorúságá
val és kíméletlen következetességével az el.ső pillanatra szinte megdöbbent és
visszariaszt bennünket. A gyermektől várná a megindítását a világ átalakulása
nagy folyamatának, és azt akarná kifejezni, hogy a "felnőttek" ennek az át
alakulásnak a megkezdésére csak a gyermekek hatása alatt lennének képe
sek? Mintha azt mondaná a Szent Szűz három írástudatlan, játékos, ártatlan
falusi gyereknek: "Ti mutatjátok a felnőtteknek az Isteni Fiamhoz vezető utat,
az áldozatok és a helytállás útját, amelyről letértek és most célt tévesztve
bolyonganak. Ti látjátok az utat, szívetekbe van írva, mutassátok tehát meg
és akkor a felnőttek is felismerik". A felnőttek, akik annyit vétkeznek a gyer
mek ellen, az emberi lelket annyira jellemző ambivalenciával, hajlamosak egy
úttal arra, hogyelesettségükben a gyermekhez meneküljenek. Nagyon sok
embernek, akik nem tudják elfogadni a hit teljes valóságát, mert ösztönösen
úgy érzik, hogy nem tudnak áldozatot hozni, vagyis nem tudnak lemondani
önszeretetükről, képtelenek elengedni magukat, mégis van egy Isten-bizonyí
téka - számukra az utolsó Isten-bizonyíték, - amely így hangzik: "bármeny
nyire nem tudom önmagam és a világ reménytelenségének tudatában átélni
Istent, mégis kell lennie Istennek, mert a gyermek oly tökéletes lénye a mín
denségnek. hogy csak ennek a számomra egyébként megközelíthetetlen Alkotó
nak és Fenntartónak a teremtménye és tükröződése lehet". A mai író hőseinek

gyakori magatartása ez: minden elpusztult körülöttem, mert mindent elpuszti
tottam -- természetesen ezért nem magamat, hanem a világot, az intézménye
ket, mindazt, ami kívülem van, teszem felelőssé -, csak egy valamiben hiszek
még, s egyedül ezért érdemes élni: a gyermekben, az én gyerekemben. Az énem
megtisztult új kiadását várom és hiszem a gyermekben, ami végeredményben
reménytelen várakozás akkor, ha én magam nem akarok megváltozni, és gyer
mekemben esetleg hibáimat és elesettségemet nevelem nagyra. Mindenesetre
úgy érzi ez a hős, hogy a gyermek átsegíti egy szakadékon, amelyet önmagá
tól átlépni nem tud. - Es bizonyos, hogyha a belső szándék és a kegyelem
segítsége megvan, akkor a gyermek a "felnőttet" át is segíti a szakadékon.

Az írók nem ritkán azt is megmutatják nekünk, hogy a látszólag remény
telenül "felnőttek" csontkeménnyé vált önzése - az álarc, amely Lagerlöf sze
rint mindinkább elválaszt bennünket a világtól és amely végülis arcunkká
válik - hogyan enged fel egy gyermeki lélek érintésére. Mikszáth elbeszélé
sében a gonosz öreg, akit az önzés, vagyis a szeretet várása a szeretet adása
helyett, elszakított mindenkitől, egy mezítlábas árvának kis csizmát vásárol.
Es ez a pár kis csizma feltöri magányra ítélt önzésének csonthéját, megnyílik
Isten és az emberek előtt, emberré lesz, holott már-már halott volt. Doszto
jevszki Sihederébe beleszövi egy kalmár történetét, akit vad, soha ki nem elé
gülő pénzvágya elszakít mindenkitől, az övéitől is, emberi érzés már nem talál
helyet benne s a rossz szellern örvendezhet, hogy ez a lélek végre változhatat-
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r~nul .ali: ove, És ekkor a: kegyelem egy nyomorult árvagyereken keresztül
veszi fel a- harcot ezért a lélekért, a csaknem kiégett lélek salakja alatt lángra
lobban a gyermek iránti szeretet, míndene lesz ez a gyerek. A gyerek meghal.
Az öregnek ott kell vezekelnie, ahol emberré lett, a szeretetben, amely a szívét
feloldotta, de ugyanakkor bizonyos fokig bálványimádóvá tette. A szenvedés
most megtanítja arra, hogy a szeretetnek nem lehet egyetlenegy tárgya, a szen
vedő szeretet szentet formál ebből a lélekből s a rossz szellem elvesztett egy
párviadalt. amelyben már biztos győztesnek tekinthette magát. Úgy tűnik ne
kűnk a végső összefüggések távlatából, hogya gyermek halála itt nem vélet
len baleset, hanem egyike azoknak az öntudatlan belső -áldozatoknak, amelyek
feltárják előttünk a gondviselés művének félelmetes és gyakran kérlelhetetlen
nagyságát.

A nagy várakezésók. amelyeket a kor reményevesztett emberei, akikhez
az író is hozzátartozik, a gyermekhez fűznek, olykor valóban metafizikai jelen
tőségre tesznek szert. Thomas Mann utolsó regényében, a Dr. Faustusban a
zseni meghasonlott önmagával és az emberi közösséggel, amelynek sorsát vég
legesen, megváltozhatatlanul reménytelennek látja. Csak egy valaki menti
meg az összeomlástól, amely jelképesen az emberi szellem megsemmisülése
lehetne: a gyermek, akiben a géniusz megtisztul és újraszületik; Euphorion, aki
visszavezeti ahhoz az Istenhez, aki benne és az e1feketedett világban kialudt.
Franz Werfel utolsó regényében, amelyet halála előtt néhány nappal fejezett
be, a "Meg nem születettek csillagá"-ban, egyfelől az embertelenné finomult,
másfelől a romboló ösztönélethez visszatért emberiség világkatasztrófájából csak
a gyermek menti meg a világot, az a gyermek, aki Werfel különleges, a saját
képére átformált katolikumból kiinduló vallásos metafizikája szerint a mindig
újjászülefőés megváltást hozó Isten.

A felnőtt emberiség ma a végső forrásoktól eltávolodott, önmagát táp
láló értelem és a gépiesített, majdnem legyőzhetetlenné vált szenvedély
iszonyú, kiszámíthatatlan hatású keverékét mutatja. Ez a keverék éppen a fel
nőttek, a gyermekkorukat elvesztettek állapota, az istengyermekség állapotával
szemben. Ezért küldi a Fatimai Szűz üzenetét három pásztorgyereken keresz
tűl, ezért jelent meg nekik, a kétszer-kicsinyeknek.

Hangsúlyozzuk, körülményeikben és adottságaikban semmi rendkívülit
nem találunk, sőt éppen az ellenkezőjét minden rendkivülinek. Még a szegény
ségük sem kivételes, nem az a tökéletes nyomorúság, amelyből az emberi
lélek már feltekinteni sem tud. Annyira szegények, mint a városoktól távol
eső portugál hegyvidék parasztjainak átlaga. Lucia apja iszákos, letört exísz
tencia, akárcsak az öreg Soubirous, de annak méltósága nélkül, ittas állapot
ban durva feleségével és a gyerekekkel. A testvérpár, Jacinta és Francisco
apja világot látott katonaviselt ember, aki a paraszt egyszerű okosságával és
józanságával méri fel a dolgokat, az istenit és az emberit, mindennek kijelölve
a maga helyét. Mind a két családban, de különösen Lucia családjában az anya
vállán nyugszik az igazi gond, a mindennapi kereszt. A férfiak inkább a rend
kívüli terheket vállalják, ami sokkal könnyebb feladat, mint a napi terhek vál
lalása. Ezeket az egyszerű asszonyokat csodálnunk kell és meg kell éreznünk,
hogy nemcsak a mindennapi tehernek, hanelll a kereszténység nagy és gyü
mölcsöző történelmi keresztjének is ők az igazi hordozói, nem a férfiak, akik
a történelmet csinálják. "Az asszonyaikért irígylem önöket, maguk sem tud
ják, mennyit köszönhetnek nekik" - mondja Galsworthy egyik drámájában
az Idegen, aki szembetalálja magát a keresztény társadalommal, az önkritika
hiányával kapcsolatos csalódottsággal ítélve meg annak fogyatékosságait és
hazugságait. Ezek a mindennapi asszonyi sorsok éles és tiszta körvonalakat
kapnak a fatimai jelenések fényében. Renan valamit megsejtett a valóságból
akkor, amikor a kereszténység győzelmét nagyrészt nekik tulajdonítja. A fa
timai anyák, Lucia és a testvérpár édesanyja, Szent Bernadette anyja, boldog
Goretti Mária anyja, mindezek az egyszerű parasztasszonyok természetesen
vállalják a család minden terhét és keresztjét, olyan természetesen, mintha
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eza legmagátólértetődőbbdolog lenne a világollés nemcsak megőrzik vidám
ártatlanságukat. amely a legnagyobb nyomorúság idején is bepillantást enged
nekik a mennyei világba, hanem átadják ezt az erős, és tiszta hitet gyermekeik
nek! mint valami magot, amelynek termését a ~yom és a konkoly soha nem
tudja egészen elpusztítani; . . .

Ennek a paraszti sorsnak a hétköznap jai a napról-napra való küzdés gond
jaival terhesek, de az emberek soha nem törnek le annyira, hogy az ünnepi
vágy és az ünnepi várakozás kíhalna belőlük. Mind a két családban sok a
gyerek, a lányok közül egyik-másik kénytelen cselédnek beállani. a katona"
fiúkról egy ideig nincs hír, vagy rossz hírek érkeznek, a gyerekek többsége
megmarad a szülők életkeretei között, műveli a földet. A kicsinyek pedig java
részt nem az iskolapadban ülnek, hanem alig Ielcseperedve, átvállalnak egy
részt a mindennapí élet terhéből. Mégis, alapjában sokkal inkább benn élnek
a, varázslatos és ünnepi gyerekkorban, mint a városi gyerekek. Ez a gyermeki
világ, amelyet élnek, voltaképpen összeesik a felnőttek legjobb, legtisztább
szellemi hagyatékával: a hittel, az életet átszövő vallásos szokásokkal és szer
tartásokkal, a régi táncokkal. dalokkal, amelyek szimbolikája elveszíti érzéki
tartalmát és a szépség utáni örök vágy jelképévé nemesedik.' Ebben a világ
ban élt és játszott a kertben, a kút fölé' boruló tölgy alatt, a réten, az erdő

ben, a sziklák között, vagy a közeli barlang félhomályában a három pásztor
gyerek, amig az Angyal és a Szent Szűz jelenései világtörténeti és természet
feletti igénnyel bele nem szóltak életükbe.

Az első látomásokban, amelyek ezt az ünnepi és dolgos paraszti gyermek-'
életet megtörik, nem a Szent Szűz, hanem egy angyal jelenik meg a kicsinyek
előtt. Ez a természetfeletti küldőtt, aki olyan volt, mint "a hó, amelyen a nap
átsüt, amíg krístályos nem lesz", de csodálatosan szép emberi vonásai voltak,
a béke angyalának mondotta magát. A béke angyalának a katolikus hagyomány
Szent Mihály árkangyalt nevezi: "angelus pacis Michael", Ö az emberi törté
nelem nagy elrendező szelleme, aki az isteni gondviselés akaratát betöltve meg
akadályozza, hogy a szenvedélyektől fűtött emberi nem megsemmisítse egy
mást és végül önmagát. Azonban egyúttal ő a mennyei seregek vezére is a
sátán és a gonosz szellemek elleni szakadatlan harcban. Ma a szentmíse végén
többnyire a .XIII. Leó által a liturgiába bevezetett Leó-imádságban fordulunk
a mennyei seregek vezéréhez, hogy isteni rendelésre oltalmazzon meg bennün
ket a rossz szellemek keltette kísértésektől. A Leó-imádság először a Szent
Szűzhöz fordu) az ö közbenjárásához esedezve, majd az angyalok fejedelmé
nek oltalmát kéri, végül Jézus szent Szívének, a szeretet forrásának irgalmáért
könyörög. Ott találjuk Szent Mihály ábrázolását nagyon sok középkori temp
lomkapu reliefjén, amint mennyei mérlegén megméri a jókat és a rosszakat, s
az elhalt lelkeket, a mennyei űdvösségre, a tisztítóhely időleges szenvedéseire,
vagy az örök kárhozat tűzére juttatja. A mai hivő Isten országának közvetítői

közül, sajnos, a legkevésbé érzi át az angyalok szerepét és jelenlétét. A szen
tekkel, akik emberi mívoltukban hozzá hasonlatosak, könnyebben tud kapcso
latot találni, rnínt az angyalokkal. Az angelológiénak. az angyalokról szóló
keresztény tanításnak az igazságai és szépségei többnyire hozzáférhetetlenek
a számára. Úgy sejtjük, hogy a most alakuló, eljövendő világ inkább fogja
szemlélni az angyalok arculatát, mint ahogy ez eddig történt, közelebb kerül
majd megértésükhöz, és kegyelmi életének majd méltó módon részeivé válnak.
Egy korszak szellemi vonalai végsőfokon egyetlen pontban futnak össze és ez
magyarázza meg, hogy a természetre, az' érzéki világra vonatkozó új mégis
meréseink is közelebb hoznak bennünket az angyalok létezésének megérté
séhez, A béke angyalának, egyúttal a rossz szellem kísértései elleni, a modern
világban mind jobban kiélesedő küzdelem vezérének megjelenése bevezeti a
Szent Szűz jelenéseit és üzeneteit. Az a tény, hogy a három gyermeknek elő

ször az angyal jelenik meg, akárcsak az angyal a Betlehem környéki pászto
roknak, akiknek a történelem és az emberi élet legszentebb és legvalóságosabb
tényét jelentette, mutatja, hogy az angyal megjelenése önmagában is fontos
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és lényeges üzenet aszámunkré;l. és ez is. felfedi azt a belső logikát, amely
é;l fatimai jelenéseket ... szervesés természetfeletti értelemben művészí egy
ségbe hozza.

A, béke angyala arra tanítja é;l gyermekeket, hogy könyörögjenek Isten
irgalmáért azok számára, akik nem hisznek benne, nem imádják, nem remél"
nek tőle és nem szeretik őt. Tehát az angyal első szava a jelenések kezdetén
felszólítás a gyermekekhez, hogya szentek egyességének nevében helytállja
nak a megtévedt lelkekért, akik Istentől elszakadtak. A világ nyelvén majd
nem érthetetlen szavak, tartalmuk szerint is a természeti állapot kereteit szét
vető igék, amelyek a világ gondolkodása és logikája szerint méltánytalanok,
érthetetlenek, sőt szinte sértők, Mi köze ezeknek a játékos, a bűnös világhoz
képest ártatlan, a nagy emberi bűnöket és tévedéseket meg sem értő gyere
keknek az Istentől elfordult, megtévedt lelkekhez? Mit tehetnek értük? Az an
gyal megfelel a következő jelenésben: "hozzatok áldozatokat elégtételül azokért
a bűnösökért, akik Öt megsértették és engesztelésül, a bűnösök megtéréséért.
Ha áldozatokat hoztok, akkor béke lesz".

Idézzük emlékezetünkbe, hogy az első világháború teljes kifejlésének
idején vagyunk. A gyerekek hozzanak áldozatokat azokért, akik Istent meg
bántották és e kicsinyek áldozatai eszközöljék a bűnösök megtérését. Az angyal
személy szerint a három gyermekhez fordul, ők nemcsak közvetítők, hanem
pédaadóknak kell lenniük, mert minden erkölcsi valóságnak hitelességét az
élet példája adja meg. A gyermekek tehát egyben közvetítők, üzenethozók és
példaadók, beteljesítők. Kettős feladatuk mindegyike egyformán fontos és lé
nyeges. Az üzenet nekik szól különleges értelemben és ugyanakkor rajtuk
keresztül az egész emberiségnek. Mert mindnyájan bűnösök vagyunk, nincs
közöttünk egyetlenegy sem, aki valaha ne bántotta volna meg Öt. De amig
élünk, addig egyikünk sem kárhozatra ítélt. Aki másokért helytáll imáival és
áldozataíval, önmaga is legalább felemeli tekintetét a bűnből és Isten felé for
dul. Mindannyian bűnösök vagyunk, tehát rászorulunk a helytálló könyörgé
sekre és áldozatokra. Ámde mindannyían hozhatunk áldozatot egymásért, sőt

a jelenés értelmében kell ís egymásért áldozatokat hoznunk. Mi élők az áldo
zatok nagy közösségéhez tartozunk, s ehhez tartozik az elhaltak nagy több
sége ís: a tisztítóhelyen szenvedő lelkek. Ez a legmélyebb kapocs az élők és
holtak, a mai és a régmúlt.nemzedékek között. Ha áldozatokat hozunk, ha helyt
állunk embertársainkért, akkor béke lesz, - hirdeti a béke angyala. Ezzel ki
nyilvánítja a béke-eszme legmélyebb valóságát; a harctereken folyó háború
csak következménye, végső eredője a lelkek gyűlölségének, békétlenségének,
egymástól való idegenségének, annak, hogy az emberek nem adni akarnak egy
másnak, hanem csak kapni akarnak egymástól. A legkisebbek helytállása és
áldozata jobban hozzájárul a béke elkövetkezéséhez, mint a nagyravágyó poli
tikusok minden mesterkedése.

A feladat és a felelősség irtózatos. Messze meghaladja mindannyiunk
erejét. De van megerősítőnk, szakadatlan megerősítőnk. aki mindenkor mel
lettünk áll: Krisztus teste és vére az Oltáriszentségben. Az angyal a harmadik
jelenés alkalmával felmutatja a kelyhet és az ostyát a gyermekeknek, letér
depel velük és a levegőben lebegő szentséget imádja. Végül megáldoztatja a
gyermekeket, felajánlva az áldozatot elégtételül azokért a sértésekért, szent
ségtörésekért. és közömbösségért, amivel Öt megbántják.

A következő évben, 1917-ben jelenik meg a Szent Szűz a gyermekeknek.
Az angyal mintegy jelzi "a Boldogságos Szűz szerepét, amikor Jézus és Mária
szívének kegyelemteljes terveiről szól.

Máraí Sándor írja, hogy Krisztus valóságának egyik csalhatatlan bizonyí
téka az ostoba "Krisztus-mítosz" elméletekkel szemben: az örök Krisztus-arc,
amelynek pecsétjét közel 2000 éve ott hordozza minden keresztény ember a
lelkében, még akkor is, ha Krisztust megtagadja. Ezt az örök Krisztus-arcot
nem szobrokról és képekről ismeri a keresztény ember, állapítja meg Márai,
hanem ez az arc bensőleg az övé, érzéklí magában, mint a legkonkrétebb valő-
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ságot és a különböző korok Krísztus-ábrázolásaí csak tökéletlen külső kífe
jezői ennek az örök és kitörölhetetlen belső Krisztus-képnek. A Szent Szüz
arcát és alakját is látja és ismeri az emberiség a testetöltés napja óta. Sőt

ismeri az Istenanya és tiszta Szűz arcát és alakját, mint előképet, távolabbi
évezredek és évtizezredek óta. Ez az arc és ez az alak örökérvényű, a változa
tok különbözősége nem lényeges az örök vonások mellett. A fatimai gyerme
kek a Szent Szűznek ezt az örök arcát látják. Leírhatatlanul szép, mondották,
nem szomorú, nem vidám, hanem komoly. Lucia hozzá teszí: "Talán egy kicsit
neheztelő, de jóságos". A gyermekek tudták, mint ahogy Szent Bernadette is
tudta, hogy a Szent Szűz megjelenését kifejezni és megörökíteni úgysem lehet.
Csak annyit érzékített meg a szobrász a benyomásból, amit a jelenés a gyer
mekekre tett, hogy a Fatimai Szűz lényén valami gyermeki vonás uralkodik,
lányosság, amelynek sajátos méltósága van, úgy, hogy a gyermekek ösztönö
sen Excellenciádnak szólítják, mint a nagyon magas személyiségeket, amilye
neket a maguk világában sohasem láttak. A megszólítás egyébként Portugáliá
ban, ahol a rangoknak és címeknek ősi meggyökeredzett hagyománya van,
egészen természetes egy 'kis pásztorgyerek szájából is. Két vonása a Fatimai
Szűz megjelenésének: az ártatlanság, és a bűn létezésének tudata és átérzése;
a kettő együtt hozza létre a természetfeletti bölcseségét, amelyben egyformán
benne rejlik a gyermek és a mélységekbe látó géniusz bölcsesége. A tiszta és
szenvedő szív bölcsesége ez, amely minden elkülönítő és önző tudásnál hatal
masabb.

A Szent Szűz megismétli a gyermekeknek az első isteni küldöttnek, a béke
angyalának szavait, de még közvetlenebbül szól hozzájuk: "Kívánjátok-e ma
gatokat felajánlani Istennek és elviselni mind azt a szenvedést, amit csak rátok
küld, elégtételül azokért a bűnökért, amelyekkel Ot megsértették és engesz
telésül a bűnösök megtéréséért?" Miután a gyermekek igennel felelnek, hozzá
teszi a Szent Szűz: "Akkor sokat kell sZenvednetek, de Isten kegyelme vigasz
talásotokra lesz". Hogyan értsék ezt a kicsinyek? Tudják, hogy mi a szenve
dés, és értik, hogy mi az áldozat. Mióta az angyal felszólította őket áldozatokra,
meg is hozzák ezeket a kicsiny, de nagyon jelentős áldozatokat, ösztönösen és
mégis céltudatosan Lisieuxi szent Teréznek az életszentség felé vezető "kis
útján" haladva. De hogyan értsék a kegyelmet? A szó jelentése homályos, majd
nem hozzáférhetetlen a számukra. Hogyan értsék a vigasztalást, amikor egye
lőre a csodálatos jelenés csak áldozatokat kíván tőlük? De a Szent Szűz már
ugyanakkor, amikor áldozatokat kíván tőlük, s ők beleegyeznek az áldozatokba
és vállalják a szenvedést, a vigasztalást is meghozza nekik. A vigasztalást,
amely ígérete az üdvösségnek.

-Amint a Szent Szűz lsten kegyelmének vigasztalásáról szólt, kitárta kezeit
és két tenyeréből két olyan erős fénysugár áradt, hogy nemcsak beborította
ragyogásával a gyerekeket, hanem úgy látták, mintha áthatolna a keblükön
és elérné szívüknek és lelküknek legtitkosabb rejtekeit. "Magunkat Istenben
láttuk" mondotta Lucia, "abban a fényben, tisztábban, mint a legjobb tükör
ben". A gyermekek ilymódon a Szent Szűzből áradó szeretet és odaadás köz
vetítésével részesültek a kegyelem vigasztalásában, a természetfeletti állapot
teljességében, de egyúttal egészen érzékelhető módon, úgy, ahogyan az gyer
meki fogékonyságuknak megfelelt. Értelem és érzés teljesen azonosultak a
vigasztaló kegyelemnek ebben az állapotában és bizonyos, hogy ez a gyer
meki lelkük számára annyira valóságos és érzékelhető vigasztalás segítette
őket abban, hogy útjukat ezentul szinte megdöbbentő céltudatossággal járják.
De itt is tudomásul kell vennünk, hogy ez a vígasztalás, a Szent Szűz tenyeré
ből áradó világosság, amely Isten tükrévé teszi az emberi lelket, nemcsak a
gyermekeknek szól, hanem minden embernek, azoknak, akik felajánlják magu
kat Istennek és vállalják a szenvedéseket és áldozatokat, elégtételül az embe
rek bűneiért és engesztelésül a bűnösök megtéréséért.

A Szent Szűz az első jelenés alkalmával közli a gyermekekkel, hogy hét
szer fog megjelenni előttük, az elkövetkező hónapok l3-án. Minden további

395



jelenés üzeneteinek ez a lényege: "felajánlás Istennek elégtételül a bűnökért,

amelyekkel az emberek megbántották, és engesztelésül a bűnösök megtére
séért. A Szent Szűz imát és áldozatot kér a gyermekektől és az emberiségtől

minden emberért, az emberiségért. Felajánlást, áldozatot kér és ugyanakkor
áldozatot hoz, felajánlja önmagát értük. Hogyan is emelkedhetnének fel a gyer
mekek a minden bűnért és Istentagadásért való áldozat magasságára, és hogyan
emelkedhétne fel az emberiség erre a magasságra, ha nem részesülne termé
szetfeletti támogatásban? Ebben a támogatásban egyesül a mindenséget teremtő

és fenntartó szeretet a szabad akarattal.
A szentek egyessége, amelynek áldozataikkal és felajánlásukkal ők is

részeseivé válnak, segíti őket. Ámde minden emberi odaadásnak, beleszámítva
az üdvözülteket is, a végső forrása Isten odaadása. Ennek az isteni odaadás
nak jelképe és egyúttal teljes valósága Jézus Szive, az isteni Sziv legfogéko
nyabb és legtisztább közvetítője pedig Mária szeplőtlen Szíve. Mária, viszon
zásul a gyermekek és az emberiség felajánlásáért, áldozataiért és engesztelé
séért, szeplőtelenszívél ajánlja fel. Megjelenése tehát nemcsak felszólítás fel
ajánlásra, áldozatra és engesztelésre, hanem felajánlás, áldozat és engesztelés.
Nemcsak azért jelent meg a Szent Szűz gyermekeknek és üzent az emberiség
nek, hogy kérjen tőlük, hanem, hogy adjon nekik, szeplőtelen szívét adja
nekik, adja a legtisztább odaadást, amely a tisztán emberi létezésen belül meg
valósult. Ebben az odaadásban jut a gyermekek osztályrészéül a legnagyobb
boldogság, az, amit így fejeztek ki: magunkat Istenben láttuk.

A Szent Szűz harmadik megjelenése 1917 július 13-án félelmetes konkrét
sággal a bűn és a megtérés. az Istentagadás és a megengesztelés világtörté
nelmi és világpolitikai jelentőségét tárj a fel a gyermekek és az emberiség előtt.

A Szent Szűz tenyeréből kiáradó sugarak ekkor a föld alá világítanak, és meg
ismertetik a gyermekekkel a bűnösök szenvedéseit; Az elkárhozottakét, a tisz
títóhelyen szenvedő elhalt lelkekét. vagy az élőkét. akiknek lelkében a halálos
bűn állapotában rejtetten a sötétség nyomorúsága költözött? - Ez nem egé
szen világos és nyilván megvan az oka, hogy miért nem világos.

A gyermekek előtt feltárult a le nem vezekelt bűn földalatti birodalma.
A Szent Szűz szeretetének sugara ide bevilágít, és az ő áldozataiknak, a mai
emberiség áldozatainak is be kell ide világítania. Ezek a le nem vezekelt, ki
nem engesztelt bűnök, az elégtétel nélküli bántalmak, ez az alvilág, amely
éppen úgy táplálja a sötétséget, mint ahogy táplálkozik a sötétségből, az oka
végső fokon mínd annak a rossznak, ami a közösségí értelemben vett emberi
séggel, a társadalommal, az emberrel, mint politikai lénnyel történik. Ott keresd
a mélyben, az elhaltak és az élők rejtett zugaiban, a le nem vezekelt bűnök sö
tétéjében mindannak az okát, ami itt fenn a földön a legtágabb értelemben vett
közéletben történik. Ezért következik mindjárt a bűn világának a feltárására a
nagy világtörténelmi és világpolitikai jóslat: ha az emberek nem hagynak fel
azzal, hogy Istent megbántsák, új háború következik. Az Egyház és a Szent
atya üldöztetést szenved. Ez csak úgy akadályozható meg, hogyha a világ
nak az a része, amely Istent megtagadja, felajánlja magát a Szeplőtelen Szív
nek, tehát a legteljesebb emberi szeretetnek. Ha ez nem történik meg, akkor
a ''tévtanok szétterjednek a világon, háborút, egyházüldözést idézve elő. A jók
mártírhalált halnak, a Szentatya sokat fog szenvedni, sok nemzetet megsemmi
sítenek. Végül azonban a szeplőtlen Szív, tehát a legteljesebb emberi .szeretet
diadalmaskodik. a világ Isten-ellenes része meg fog témi, a Szentatya fel
ajánlja majd a világnak ezt az Isten-ellenes, de megtért részét a Szeplőtelen

Szívnek, az odaadó tiszta szeretetnek, és ily módon elkövetkezik a béke
korszaka. A Szent Szűz ekkor még egy titkot közöl a gyermekekkel, amelyet
csak akkor nyilváníthatnak ki, ha az ég Királynője ezt megparancsolja nekik.
Az események alapján kétségtelen, hogy ez a titok is a világtörténelem alaku
lására vonatkozik. Hír szerínt Lucia ezt a titkot nemrég közölte a Szentatyával.

Az üdvözültek örök boldogsága, a Szent Szűz az övéknél is tökéletesebb
örök boldogsága, nem önmagának való, az élet összefüggéseitőlelvonatkozott
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állapot, hanem éppen ellenkezőleg, még nagyobbfokú, korlátlanabb odaadás,
mint a földi emberek egymásért való helytállása és áldozata. Az üdvözültek
szeretete, a szentek és még inkább Mária szeretete ismeri a szenvedést, a bűnt,

a kint, a nyomorúságot, azonban csak ott segíthet, ahol a szabad akarat fogé
konysága megadja erre a lehetőséget. A Szent Szűz ismeri a világ bűneit, átéli
a világ gyötrelmeit, és Szeplőtelen Szivének szeretete bevilágít a bűn birodal
mának sötétségébe, és a bűn birodalmának a mi világunkkal való' össze
függésébe.

A Szent Szűz felfokozza üzenetének jelentőségét ebben a jelenésben.
Olyan térre viszi át a felajánlást, az áldozatot, az engesztelés szerepét, amely
a mi megítélésünk és magatartásunk szerint teljesen távol áll az egyes ember
erkölcsi életétől. A Szent Szűz arra mutat rá, hogy a társadalom, a közösségek
élete, az államok élete, az államok közöttí összefüggések, tehát a politika és
a világpolitika a szó legtágabb értelmében, legbensőbb okozati kapcsolatban
állnak az egyes ember bűneiveL Miután pedig fennáll ez a kapcsolat, az egyes
ember erkölcsi élete felelős azért, ami a társadalmak és a nemzetek életében
végbemegy. A felajánlások, áldozatok és engesztelések nemcsak a "magán
emberekből" álló emberiség életére hatnak ki, hanem a társadalmak és államok
életére, a politikára is. Ha ezt az üzenetet a maga félelmetesen egyszerű lénye
gére redukáljuk, akkor ez igy hangzik: "Ti gyermekek, akik mit sem tudtok
a nagyvilág dolgairól, imádkozzatok és hozzatok áldozatokat, térjetek meg és
engeszteljetek, mert ettől függ a társadalmak és államok sorsa, a világ poli
tikai életének jórafordulása". Ez az üzenet is természetesen szól a három gyer
mekhez és szól mindenegyes emberhez. Ne az intézményektől, mint tőletek

független alakulatoktól várjátok a közösségi életnek, a társadalom és az álla
mok életének jórafordulását, hanem magatoktóL A változás - javulás vagy
rosszabbodás - a ti bűneitek, vagy áldozataitok, önzéstek, vagy odaadástok
következménye.

Emlékezetünkbe idézi ez az üzenet Dosztojevszki regényének, a "Kara·
mazov fivérekv-nek egyik nagyszerű jelenetét. Mitját, az egyik Karamazov
fivért, aki a gáttalan szenvedélyben kereste a kielégülést, ártatlanul azzal vá
dolják, hogy apját ő ölte meg. Mitja a börtönben lázadozik a sors ellen, amely
ide juttatta. Micsoda értelmetlensége és gonoszsága az életnek, hogy hamis vád
alatt ártatlanul szenvednie kell? Egy éjjel különös álmot lát: a végtelen puszta
ságot látja, a kiégett sztyeppet, s a távolban égő falvak tüzét. Minden elpusz
tult a közelben és a távolban. A pusztában, az út mentén csontvázzá aszott
magános asszony áll, magához öleli éhenhalt gyermekét, és a halottat kétségbe
esetten értelmetlen szóval becézi, mintha így akarná vigasztalni és életre kel
teni. És akkor Mitja megérti, hogy ő felelős ezért, hogy a puszta kiégett és
minden elpusztult, hogy a gyermek meghalt, s hogy az anya kétségbeeset
ten becézi a halott gyermeket. - Mind ezért ő felelős és ezért kell most bűn

hődnie, vezekelnie. Mindannyian felelősek vagyunk azért, ami a közösségek
életében történik és a mi odaadásunktól függ, hogy a világ, a politikai világ,
megváltozzon.

Csakhogy a Szent Szűz ezt a "politikai" emberiséget sem hagyja magára.
Szeplőtelen Szívét nemcsak az egyes embereknek adja, hanem az emberi közös
ségeknek, a társadalmaknak, az államoknak, a politikai világnak is. Amikor
tehát ezen a téren is áldozatot, odaadást kér: egyúttal önmagát adja, teljes
szeretetét. és ez a szeretet, amelyben az emberek áldozata egyesül az övével,
gyógyítja majd meg a beteg közösségek életét, vezeti ezeket vissza Istenhez
és elhozza számukra a békét.

A jelenések közt eltelt időben a három kís gyerek megismeri a "felnőt

tek" világának, a társadalomnak, a politikai világnak is, minden kegyetlensé
gét, gonoszságát, üldözését. Az elhivatottság kivetette őket falusi, gyermeki
életük pályájából és egy olyan útra késztette őket, amely valóban a kálvária
útja volt, a feszületet hordozó Jézus útja. Soha nem politizáltak, de éppen
azok, akiknek részük volt a társadalom, a politikai élet Isten- és erkölcs-elle-
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nességéből, felismerték, akárcsak Szent Bernadette esetében, hogy az üzenet
és az üzenet beteljesítése, voltaképpen ellenük szól, és mindent megtettek,
hogya gyermekekre a hazugság, a csalás, a sötét politikai és szellemi hatal
maktól való befolyásoltság, vagy legalább is az érdek bélyegét süssék. A gyer
mekek szembe kerültek a családdal, a hatalommal, sőt átmenetileg még az egy
házi hatósággal is, egymagukban kellett járni útjukat, és ők megtették ezt az

. utat, a természeti világ szemszögéből nézve megfoghatatlan egyszerű, magá
tól értetődő hősiességgel. Életútjuk leírása külön méltatást érdemel, és túllépi
ennek a dolgozatnak a kereteit, amelyet a jelenéseknek, az üzeneteknek
szántunk.

A hetedik, utolsó jelenés, amely 1917 október 13-án játszódott le, végső

fokozata annak, amit a, Szent Szűz a gyermekeknek és az emberiségnek az oda
adás és az áldozat világot átalakító jelentőségérőlmondaní akart. A Szent Szűz

mintegy felfedi a gyermekek előtt nemcsak lényét, hanem életét és szerepét:
örvendetes életét a szentcsaládban, fájdalmas életét fia iránti fájdalmas szere
tetében a Kálvárián és az Ég Királynőjének dicsőséges életét a Mennyben.
Életének ezt a három vonatkozását él! szentolvasó révén füzi egybe az emberi
ség életével, örömével, fájdalmával és megdicsőülésével. Az első jelenés alkal
mával a Szent Szűz két kezét a föld felé tárta ki és a tenyeréből áradó suga
rak a gyermekekbe hatoltak. A második jelenés alkalmával a Szent Szűz le
Jelé tartott tenyeréből áradó sugarak a földalatti világba, a bűn világába hatol
tak. Most az utolsó jelenésben a Szent Szűz felfelé tárja ki karjait és tenyeré
ből a fény felszáll a nap felé.

A Szent Szűzet és mindazt, ami addig történt a jelenéseken, csak a gyer
mekek látták. Azt, ami azután következett, hogy a Szent Szűz az ég felé tárta
ki karját és tenyéréből fény hatolt a nap felé, látta a sokezer hivő, aki a gyer
mekeket akaratuk ellenére elkísérte a jelenések színhelyére. Ez a befejezés
tehát az egyetlen, amit a jelenésekből nemcsak a gyermekek láttak, hanem
mindenki, aki elkísérte őket ide a fatimai völgybe, látta és, átélte egy hatal
mas embertömeg, mint az egész emberi nem, az emberiségre kiterjedő közös
ség képviselője. A nap forogni kezdett, mint valami tűzkerék. a peremén rózsa
szín sáv keletkezett, amely vérvörössé vált, szétáradt az égen és a földön, és
az egész tájat, a fákat és réteket, a sziklákat és az emberi alakokat valóság
gal lángba borította. Azután a nap tüzes gömbje megnagyobbodva zuhanni
kezdett a tömeg felé. Perzselő forróság támadt, mintha a világ tüzet fogott
volna. A tömegen rémület vett erőt. "Itt a világ vége" - kiáltották az embe.
rek és a földre borultak. Néhány percig tartott a jelenésnek ez a része, és
azután a nap újra felemelkedett régi helyére.

A jelenésnek ez a része tehát az emberi nemnek, mint egymásra utalt,
egymással összefüggő közösségnek, társadalomnak szólt, Az a tény, hogy a
félelmetes égi színjátékot minden jelenlévő látta, azt kívánja kifejezni, hogy
az emberi nem, mint társadalmi közösség, mint tömeg, olyan bűnöket követ
het el, amelyek a világegyetem válságát, valami fajta világkatasztrófát okoz
hatnak. Ezt üzeni ez isteni irgalom és előrelátás a SzentSzüz közvetítésével.
ennek az égi színjátéknak a tanuságával: Ha nem tértek meg, ha nem hoztok
áldozatokat, vagyis ha nem magatokon kezditek a világ átalakitását, akkor a
ti büneitek révén a társadalmi közösség világkatasztrófát, világpusztulást idéz
het elő.

Franz Werfel fent idézett regényében, a "Meg nem születettek csillagá"
ban a mai emberiség pusztulása úgy következik be, hogy a nap apályájához
képest kicsiny távolsággal közeledik a Földhöz. Ennek a közeledésnek a kö
vetkeztében a Föld felszínét olyan fénysugár éri egyetlen pillanatra, amely
az életek nagyrészét kioltja, és a Föld külső képét tökéletesen megváltoztatja.
Nagyon kevesen menekülnek meg ebből a kataklizmából, amely pillanatokig
tart. A Föld megváltozott felszínén azután egy új, szellemibb világ bonta
kozik ki.

Az utolsó jelenés a nagy tömegnek, az emberi közösségnek szánt befejező
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színjátéka az egyes ember erkölcsí felelősségét a végsőkig fokozza. A ti bűnei

tektől és Isten-tagadásotoktól. az általatok hozott áldozatoktól, engesztelése
tektől és felajánlásotoktól nemcsak a társadalmi közösség sorsa, a politikaí
sors függ, hanem a világegyetem sorsa íS,a kozmikus sors, a kozmikus jövő.

A ti magatartástok kihat a világegyetem jelenségeire is. Ezt az elviselhetetlen
felelősséget ismét az enyhíti, hogy a Szent Szűz felfelé mutató karjának tanu
sága szerint az isteni szeretet fénye, amely Jézus Szívéből és Mária szeplőtelen

Szívéből árad az emberiségre, megkönnyíti számára ennek a felelősségnek a
vállalását, ennek a kozmikus tehernek a viselését.

XII. Pius pápa mondotta az atombomba használatával kapcsolatban,
hogyha az emberiség nem tér öneszméletre, a romboló technika további fejlő

dése az emberi nem öngyilkosságához vezethet. Nem az a fontos, hogy az
ember alkotta pusztító eszközök okozhatják-e a világkatasztrófát, vagy ez
csak közvetve lesz az emberi közösségek magatartásának következménye; a
fontos az, hogy a jelenés tanusága szerint ezeknek a közösségeknek a bűnei,

amelyek az egyes emberek bűneiből táplálkoznak, kozmikus katasztrófát idéz
hetnek elő. Hogy pedig erre a borzasztó lehetőségre sürgetőn figyelmezteti és
szinte nem győzi eléggé figyelmeztetni az Istenanya korunkat, a mai világot,
ezt bizonyítják a fatimaihoz hasonló kozmikus jelenségek Vogheránál, ere
monánál és másutt. Mind e jelenések alkalmával a Szent Szűz gyermekeknek
mutatkozik meg, de az égi színjátékot, a kozmikus katasztrófa jelképét. az
egész hivő tömeg látja.

Foglaljuk össze befejezéül a fatimai üzenetek értelmét s egyben mind
azokét az üzenetekét, amelyeket a Szent Szűz a kicsinyeken - gyermekeken
és szegényeken - keresztül az emberiséghez intéz. A Szent Szűz mindig- ezt
üzeni: tartsatok bűnbánatot. térjetek meg, hozzatok áldozatokat a bűnösök meg
téréséért és a bűnök kiengeszteléséért. Másként: a világ átalakítására úgy töre
kedjetek, hogy magatokon kezdjétek ezt az átalakítást, ne várjátok a válto
zást a világtól, az intézményektől, a többi emberektől, hanem ti változzatok
meg. Egyetlen szóban kifejezve: szeressetek. A mai nagy írók, egy Aldous
Huxley, egy Thomas Mann, egy Evelyn Waugh, egy Márai Sándor, abban isme
rik fel a modern ember tragédiájának okát, hogy az ember ma mindenáron és
minden vonatkozásban kapni akar, szeretetet igényel a legvégsőkig, korlátlan
és mindig kielégületlen szeretetigénye van, de nem akar adni, nem tud szeretni,
nem tudja magát odaadni. Adni kell és nem igényelni - ez az egyetlen meg
oldás, amely az egyes embert és az emberiséget az elferdüléstől és önpusztí
tástól megmentheti - hirdetik korunk nagy szellemei. Ezt hirdeti a Szerit Szűz,

de nemcsak hirdeti, hanem szeplőtelenSzívét adja oda ennek a belső átalakulás
nak az előidézésére és segítésére. Ezt hirdeti a Szent Szűz: adjatok, szeresse
tek és akkor szeplőtlen szívem szeretetében Istennel egyesültök. Bűneinket fel
ismerve és megvallva, a változást önmagunkon kezdve, forduljunk a Fatimai
Szűzhöz, hogy ő, aki a három kicsinynek megjelent, burkolja be fényével oltal
mazón gyermekeinket, a jövő építőít.
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