
A KIS ÚT

"Igazán szereinéte közel férkőzni a Jézus-Szive-tisztelethez. De
be kell »allanom; nem tudok. Ú gy érzem, nekem, férfinek nem való.
Tele van érzeluéssel, nőies pihegéssel. Mik()t1"' piJldául hallom az
éneket, meluet nálunk főképp áldozáskor szokialc énekelni: - J é
'~usomnak szívén elpíhenn'i. jó - mindig elfog valami belső ide
genkedés. Küzdelmektől, az élettől való menekűlést érzem az ef
lajta kifejezésekben. Van-e a Jézue-Seioe-tiszceletben olyan elem"
ami megközelíthető férfi/élek számára '1«

Jézus Szive tisztelete körül a
multban is, a jelenben is egyik
minduntalan felmerülő félreértés:
B nőiesség és az érzelmesség vád
ja.' Sajnos, okot adnak rá a tisz
telet egyes hívei is, akik maguk is
úgy fogják. fel és gyakorolják,
mintha valóban az érzelmes vallá
sosság megnyilatkozási formája vol
tui. Hozzájárul még egy más ok is:
a Jézus-Szive-tisztelet gyakorlói
között sokkal több a nő, mint a
térfi. A nők - helyesen és jogo
san - a maguk médján élik át a
Szent Szív tiszteletét. Viszont két
ségtelen, hogy a női élmény és át
élés külsö jegyei nem felelnek
meg mindenben a férfi ízlésének,
természetének, lelki berendezésé
nek. Ezért helyes, ha a hívő férfi
.rnegkeresí a maga külön útját Jé
zus Szívéhez,

Félreértés ne essék, a Szent Szív
~ tisztelete lényegében egy és ugyan
az: felületi, külsődleges jegyekben
lehet csupán különbség. ]:;s a kiin
duló pontokban, ahonnan kiki
könnyebben tudja megérteni, mí
ről is van szó. Ezért mulhatatlanul
fontos, hogy pontosan tisztázzuk.
mit tanít az Egyház és mit mon
danak róla nagy apostolai.

A Jézus-Szive-tisztelet lényegé
-ben nem más, mint hatalmas oda
fordulás a vallásosság legmélyebb
forrásához. az istenszeretethez és
a hívők tömeges bekapcsolódása a
legmagasabbrendű vallásosságba: a
szeretet átélésébe. Mintha Isten
nem elégednék meg azzal, hogy a
tömeg emberét a félelem kapcsol-
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ja a valláshoz: azt kívánja, hogy
az egyszerű, bűneiben vergődő em
ber is lépjen a szeretetnek arra az
útjára, amelyen a szentek jártak.

Az istenszeretetre semmi sem
tud bennünket úgy tanítani, mint
Jézus istenemberi Szive. Benne
egyesült az Isten szeretete az em
berek iránt azzal a szeretettel,
amely emberszivben lehetséges Is
ten iránt. Jézus Szívének gazdag
sága és mélysége egész teljességé
ben az utolsó vacsorán elmondott
búcsúbeszédében és főpapi imád
ságában nyilatkozik meg. »Senkí
sem jut az Atyához másképp, csak
énáltalam.« ... »Híggyétek el, hogy
én az Atyában vagyok, az Atya pe
dig énbennem.«... »Amínt engem
szeretett az Atya, én is szerettelek
titeket. Maradjatok meg az én sze
rétetemben. Ha parancsaimat meg
fogjátok tartani, megmaradtok sze
retetemben; valamint én is meg
tartottam Atyám parancsait és az
ő szeretetében maradok." (Ján. 15,
9.) Jézus Szivén át a szeretet lán
ca köti egybe Isten szivét az ember
gyarló szívével és viszont: kötheti
össze a mi gyönge és hideg szí
vünket Isten szivével.

Az emberi szeretetnek több vál
faja van és minden ember szere
tetének megvan a maga színezete.
Másképp szeret a nő, másképp a
férfi. Istenszeretetük is lényegében
egy, de formáiban, megnyílatkozá
saiban, színezetében, emberi tartal
mában más. Jézust a nők a Boldog
ságos Szűz, vagy Mária Magdolna
szeretetének élénkebb vagy halvá
nyabb másával szeretik. Az anya,



a nover gyöngédsége izzik szivük
ben. Könnyen és magától értetődő

módon tudják átélni a lélek jegyes
ségét a. Vőlegénnyel, míg a férülé
lek számára ez csak a misztika ma
gasabb fokozataiban válik teljesen
érthetővé.

Az evangélium azonban ismeri a
Jézus iránti szeretetnek olyan for
máit is, amelyekben a férfiszív vi
lága és természete ragyog. Minde
nek előtt ismét az utolsó vacsorai
búcsúbeszédre utalunk: »Nagyobb
szeretete senkinek sincs annál,
mintha valaki életét adja barátai
ért. Ti az én barátaim vagytok, ha
megteszitek. amiket parancsolok
nektek. Már nem mondalak benne
teket szclgáknak ; mert a szolga
nem tudja, mit mível az ura, ha
nem barátaimnak mondottalak ti
teket, mert mindent, amit hallot
tam Atyámtól, tudtul adtam nek
tek. Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket g
én rendeltelek, hogy elmenvén
gyümölcsöt teremjetek és a ti gyü
mölcsötök megmaradjon, hogy
akármire kéritek az Atyát az én
nevemben, megadja nektek. Ezt
parancsolom nektek, hogy szeres
sétek egyrnást.« (Ján 15, 14-17.)

A férfi-vallásosság legtermészet
szerűbb útja tehát: a Jézus iránti
baráti szeretet átélése. Jézus óhajt
ja a férfilélek baráti szeretetét. Mi
kor Judás megjelenik a Getszema
ni kertben a poroszlók élén, ez a
vágy tör fel megsebezve Jézus sza
vaiban: »Barátom, mi végre jöt
tél ?.. (Mát. 26, 50.) A barátság bi
zalmával, de egyúttal annak súlyos
felelősségével kell közelednünk ne
künk, férfiaknak, Jézus felé. En
nek a szeretetnek ismérve a be
csületes egyszerűség, a hűség, ra
gaszkodás a barát kívánságaihoz,
parancsaihoz. őszinteség, a tiszte
let, a szüntelen vágy, hogy minél
jobban megismerjük a szeretett
lényt.

Ha tehát férfimódra akarjuk át
élni Jézus Szíve tiszteletét, forgás-

suk minól többet az evangéliumokat.
Azok alapján válnak teljesen érthe
tővé azok a vallomások és óhajok
amelyeket a mennyek dicsőségében

trónoló Krisztus Alacoque Szent
Margit látomásaiban tett. És az evan
géliumokból bontakozik ki a baráti
ezeretetnek az a két őstipusa is,
ahogy emberek, férfiak oda tudtak
fordulni a megtestesült Ige felé.
Gondolunk Szent Péter és Szent
János apostolok viszonyára : Jézus
iránt. A »szeretett tanítványban
a tiszta, angyali férfi barátsága
testesült meg, az egyetlen férfié,
akiről feljegyezték, hogy közelről

hallotta az Isteni Szív dobogását,
s éppen az utolsó vacsorán, a SZeJ1t
Szív nagy kiáradásának perceiben
hallgatta azt. - A másik fajta ba
rátság, Szent Péter apostol heves,
de ingadozó, hol magasan lobogó,
hol meg a gyarlóság hamúja alatt
sajgó szeretete, az az út, amelyen
míndannyian botorkálunk Jézus
Szive körül, mí férfiak. Jó pilla-

. natainkban mi is fogadkozunk, de
végeredményben nekünk is újból
meg újból, nem háromszor, de
számtalanszor kénytelen feladni lel
künk Barátja a kérdést: - 0, te
Péter, te erős, de sokszor süket éli
nehézkes kőszikla, szeretsz-e en
gem?

Igen, ahogy nekünk, férfiaknak
kell megtennünk szeretetvallomá
sunkat Jézus. Szive iránt, annak
ősmintája a genezáretparti jelenet.
Péter hevével és szomorúságával,
bűneink felett érzett bánattal kell
ujra meg ujra ismételnünk: Te tu-
dod, Uram, hogy szeretlek... .

A jézusszerető férfiak e két ős

tipusa mellett, akik úgy állanak
az Isteni Szív két oldalán, mintha
a menny és a föld megtestesülései
lennének, a harmadik, akitől ta
nulni lehet a Szív szeretetét: Szent
Pál. 0, akit már a mennyekben la
kozó Krisztus szerelme sebzett meg,
megtanít leveleiben, hogy a jézusi ~
szeretet világában mennyire nem
szabad megállani a külsőséges
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szempontok. gyarló emberi kategó
riák mellett, hogy mennyírefelper
zsel ott· minden végest a végtelen
ség kohójaból kiáradó isteni tűz.

Arra a kételkedő kérdésre tehát,
amely annyi férfiban felmerül:
vajjon a Jézus-Szive-tisztelet nem
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valami asszonyos formája-e a val
lásosságnak, ebben kell összefog
lalnunk a feleletet: van Jézus sze
retetének, a Jézus-Szíve-tisztelet
nek férfias módja is s e tisztelet
lényegében felette áll minden fe
lületes, véges kategóriának. (S-ó)

TIZ ÉVES AZ ÚJ EMBER Tíz éve jelenlik meg' hétről-hétre
testvérhapunkvaz Új Ember. Midőn a megtetf útért a Gondviselő
Istennek hálát adunk, a jövőre is kérjük a Bölcseség Lelkét, hogy
képviselhesse a katolikus világ-nézetet a forradalmi változásokon
átmenő magyar gondolkozás porondján.

F,e,l kell azonban tenni la kérdést: érdemes-e a ,tizedik évnél
megállni és visszaidézni azt a multat, amelyben megszűleteét az
Új ember?

Amikor tíz évvel ezelőtt egy képviselhető katolikus program
mon gondolkozfam. aklror az új ernber víziója tűnt fel a nézők

és látók előtt. És mert a meginduló lap címe az E,fezus,iakhoz írt
levélből kerülit a lap élére, bizonvár-a az Új Ember prog-rammja
is az Efezusiakhoz írt levél seintésisében állott a lap vezetői előtt.

És mert az új ember víziója Szerrt PÚJl előtt Krisztustól el nem
választható, azért az Új Ember prog-ramm-lrcresői velötf felsejtő

meglátás joggal nevezhető epifániának, kegyelmi feU.akadásruak,
melyre emlékezni jó és minél sűrűbbenkeU is.

a) Szent Pál új ember-látásában először is az igazi új em
ber, Kriszóus jelenik meg', mégpedig kozmiku.s nagyságában, te
hát világfölötti fórryessógében. »Minden fejedelemség' és hatal
masság, erő és uralom s minden név« Iölött látja J ézus,t. De, nem
csak mindenek fölött van, és lebeg ez, az új ember, hanem »rnin
deneket míndenben betölt.« (Ef. 1, 21-23.) KÖZl€' van teháít minden
hez, programmja van minden felé, hiszen Kriszfus hordozza a
történelmet formáló Isten »akaratának titkát,azlt tudniillik, hogy
helyreállítson Krrsztusban mindent, ami az égben és a földön
van.« (Ef. 1, 16.)

Ezért szédül meg sz,intee'z a nagy apostol Jézus látomásától
és belenézve emberi lelkének nagyságába »f'elfoghatatlan gazdag
súg-s-ról beszél, és olyan bőségről, »mely meghalndja a megisme
rést- (Ef. 3, 8. 19.) Ezért aki Krisztusba nézett, az megsedti, «mi a
szélesség és a hosszúság, mi a magasság ésa mélvség« (Ef. 3, 18.),
vagy,is hogy Krisztus rnellett eltörpül ruinden emberi nagyság és
keret, nem meríti ki öt semmiféle emberi fogalom, tipus vagy
élmény, nem állítható hasonlaeba senkivel sem, merf Iogyatkoz
hallatlan nagyságáhan sz,étfeszítiaz emberi kereteket,

Aki új embert-ől beszél, annak Szent Pál ez új ember-látását
ken eisajátítania. És ha programmról kell beszéini, akkor az Új
Ember programmja HZ kell hogy lelgyen: új utakat nyitni Krisstus
emberi lelkének gazdagság-ához, Hogy menriyi re morlern ez az
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