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"Az összes népek, melyek a szegénységből és nyomorúságból magas és
virágzó jólétre emelkedtek, ezt egyedül megfeszített és szorgalmas munká
juknak köszönhetik. Az egész emberiség jólétének egyedüli forrása az emberi
kezeknek soha meg nem xzúno, szorgulmas munkája' (Rn. 27, Qua. 53).
lsten máf a teremtés pillanatában parancsot adott az embernek, hogya vi
lágot meghódítsa, az egész kozmoszt hatalma alá hajtsa. Az egész emberiség
történelme nem más, mint a paráciesemban kapott isteni megbízatás teljesí
tése: "Hajtsátok hatalmatok alá a földet" (G:;n L 28). Az egyes embereknek
És családoknak, a kisebb-nagyobb emberi közösségeknek, az államoknak és né
peknek a sorsa elképzelhetetlen -i7 emberrség alkotó munkája nélkül. Az em
tel' szellemi képességei éf, munkúja áit,,! irányította évezredeken keresztül
életének boldogabb fejlődésct. ~\rd már 8. tudomány és technika fejlődésével ki
terjesztette hatalmát a természetre és 11 viiágmíndenaégre. Isten a természet
erőit azért bocsátotta az emberiség rendelkezésére, hogy az ember szellemi és
fizikai képességeivel azokat évezre: leken keresztül rnindinkább meghódítsa,
életét könnyebbé és boldogabbá tegyr., megteremtse azokat a lehetőségeket.

hogy "a világmindenséget '2zents".ghen és igazságosságban kormányozza. El
ismerje Istent, a világmindenség Alkotóját, és miután mindent meghódított
és hatalma alá hajtott, Isten neve ;;)~g csodálatosabb legyen a világrninden
ségben" (GS. 34).

Mi a munka?

A munkát többféle értelernben lehet fölfogni, A fizikában egy bizonyos
ellenállásnak legyőzése a meghatározott úton. Szociálökonomiai szempontból
a munka az ember szellemi és fizikai képességeinek foglalkoztatása egy kű

lönös célra beállítva. Egy{>ni szempontból. hogy az ember munkája által meg
szerezze magának é3 családjának a meaélhetésóhez szűkséges szellemi és
anyagi javakat. Társadalmi szempontból a' munka biztosítja a közösség élet
lehetőségeit. Szociálteológiaí trtejemben a munka isteni fdadat társadalmi
jelleggel. Kötelesség Isten akarata szerint, hogy a teremtés isteni művét to
vább fejlesszük, tökéletesttsük m"g-..mk és embertársaink javára. Isten dicső

ségére. A munka a szellern f·truházasa az anyagba. hogy az ember azt hasz
nálhatóvá. hasznossá. ez--bbá. céljánnk el~r~,;ére megfelelövé tegye.

Az emberi társadalom fcjlödé"e arról tanúskodik, hogy a történelem
minden idejében és korszakáb[)n~elmerülő problémák az ember al
kotó munkájával vannak ösr.zefüqgésben. Az őskorszak primitív eszközökkel
dolgozó embere kemény munkával védekezett a természet erői és vadállatai ellen.
Az antik világ rabszolgája, a közéekor hűbériségének jobbágya. a modern
indusztrializmus bérmunkása vere itékes munká j ával teremti meg a létfenntar
tásához szükséges javakat. Állandóan harcot vívott és vív még ma is kizsák
mányolói ellen. Nem csodálkozunk tehát azon, hogya nagy társadalmi for
radalmak mozgató erői a munkával előteremtett javak elosztásában rejlenek.

A munkában négy elemet különböztetünk meg: a dolgozó embert, a
nyersanyagot, a munkafolyamatot és terméket. a munka eredményét. Az em
ber a munkafolyamatban szellemiséget és akaratát ruházza át, viszi bele az
anyagba, a termék pedig már egy kikristályosodott darab az anyagból. Anyag
nélkül nincs ember, mert már maga az emberi test is anyag. Az ember hozzá
van kötve, rá van utalva az anyagra. Létünk, létezésünk, életünk, fejlődé

senk elválaszthatatlan az anyagtól. Még egymással is az anyagon keresztül
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énnrkezunk. Isten az anvaaot nyers. használhatatlan állapotban. alaktalan
formában bocsátla az ember rendelkezesere. holtY azt rormálja. alakítsa. tó
kéletesítse és használhatóvá tegye. Az ember elgondolásait. céljait csak az
anyaz segitségével tudja elérni. csak az arivagból tud meríteni és valamit
megvalositani. Egy tárgy értékét a beléfektetett munka adja mez, amellvel az
alkotó ember célját elérte. Az ember a munkafolvamatban szellemiséget vitt
át az anyagba. ami annak az értékét megadja. Az ember minden alkotását
tervezések. elgondolások. türelem és fáradság előzi mez. A szerszámok, gé
pek. munkaeszközök elkészítése is hosszú. évezredekre visszamenő munka
eredménve. Maga az élet bizonyítja. hogy a munka nem egyszerüen fizikai
tevékenység. nemcsak materiális alkotás, abban mindig valami szellemiség
re ilik.

Az ember összekötő kapocs Isten és a teremtett világ között, a rnunka
pedig a szellemet köti őssze az anyaggal. Szellemiséget visz át az anyagba,
az anyagót közelebb hozza a szellemhez. A munkában a szenem és anyag ta
lálkozik; egyesül egymással. Szinte azt is mondhatnánk, hogy a szellem anyag
lesz. az anyag pedig szellem. A munka áÍlandó fáradozás. hogy az anyag szün
"den átalakításával a világot fokozatosan emberivé tegyüle Az anyag az emberi
munka által mindig több szellemiséget vesz föl magába. hogy az ember azt
használni tudja. Minden munka szellemiséget, magát az embert tükrözi vissza.

Az a fölfogás, hogya munka a bűnbeesett emberiség számára csak bün
tetés volna, teljesen téves. A munka az embernek akkor is kötelessége lett
volna. ha az első emberek nem vétkeztek volna: ..Vevé Isten az embert és az
Eden kertjébe helvezi, hogy azt müvelie és őrizze" (Gen 2, 15).

Kétségtelen viszont. hogy egyes szeritírási gondolatok és egyes pápai
meunyilatkozások olyasfajta pesszimizmust ébreszthetnek bennünk. hogy a
keresztény felfogás a munkában csak büntetést lát. A bűnbeesés után Isten
a földet e szavakkal átkozta meg: ..Átkozott legyen a föld miattad, fáradságos
munkával éli belőle" (Gen 3, 17). XIII. Leó az emberi munk át szintén az első

ember büntetésével hozza kapcsolatba: ..Ami a testi munkát illeti. az ember
nek az ártatlanság állapotában is kellett volna dolzoznía. nem lett volna tét
Ienségre ítélve. de a bűnbeesés előtt ezt örömteli szívvel tette, míg a
bűnbeesés után a bűntudat engesztelésképpen kényszeríti rá" (Rn. 14. ~4"

XI. Pius szerint ..az isteni gondviselés a munkát a bűnbeesés után is a test
és a lélek tökéletesítésére rendelte. Az a Teremtő akarata. hogy az ember a
földet megmunkálta és azt életszükségleteinek kielégítésére használhatóvá
tegye" (Qua. 135-136). Az olasz oüspökökhöz intézett beszédében a munkát
jóvátételnek nevezi: ..A munkának megvan a maga méltósáza is. mert közelebb
vis? bennünket Istenhez. minden dolognak a Teremtőjéhez. A munka és a
szegénvséa miatt senki sem érezheti magát megalázva. Minden dolgozó
az egész emberiség iavát mozdítja elő munkái ával , " A munka min
dr-nk inek a javára válik és csodálatos felelet a természet tevékenvsézére"
(1 ~:3R. okt. 14), A francia zarándokokhoz intézett beszédében pedig azt
tr.lál iuk :.A munka a bűn következtében léoett a világba. melyről gyakran
megfeledkezünk" (1938. szept. 18), XII. Pius az olasz munkásoknak ezt
mondja : ..A munkát Isten az első ember büntetése után ruházta rá az em
bene, hogy a földből arca verejtékével keresse meg a kenyerét" (1943. jún.
13).

A munka méltósága

Mindezek ellenére az Egyháznak a munkával kapcsolatos felfogása nem
pesszimista. Ellenkezőleg: a szociálteológia a munkában Isten teremtői tevé
kenységének a folytatását látja. Isteni akaratra vezeti vissza, a transzcenden
tális világból gyökerezteti. az emberi természet legnemesebb velejárójának és
kisugárzásának tartja, és az Istenfia munkás életében oly magasra emelte,
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hogy vele az embert Isten közelébe ViSZI es teremtői munkájában részesíti.
A názáreti Istenember maga is munkás volt és életének csak egy tizedré
szét töltötte el itt a földön nyilvános működésével, a többit fizikai munkára
.fordította, hogy azáltal a munkát és a munkáséletet is megszentelje.

A munka valódi méltóságát csak az üdvösség rendjében tudjuk igazán
megérteni és értékelni, mert a munka az emberi létezésben elengedhetetlen,
de ugyanakkor az üdvösség elnyerésének is eszköze, és mint ilyen, magában
hordja a megigazulás és üdvösség csíráját is. "A keresztény ember munkája
már nem azonos a bűnbeesett ember munkájával, hanem Krisztuséval azo
nos, aki a munkát bevonta a megváltás magasztos tervébe. A meg váltás a
munkában teljesül a legfenségesebb módon. A munka eddig engesztelés volt
és az is marad a bűnös ember számára, de egyben az isteni igazságosság
engesztelése is. Krisztus megtanított bennünket dolgozni, de a rnunka nem
csak egyszerűen az ember, hanem a megváltott és megszentelt ember mun
kája. .r.;zért most már minden munka fólemelt és megszentelt munka" (XI.
Pius 1938. szept. 18). "Gondoljunk mindig arra a fenséges titokra, hogy az
Istenfia az égből szállt le a világ megváltására. ember lett és maga is aláve
tette magát a munka törvényenek, ifjúságát Názáretben töltötte, vel'ejté
kezve együtt dolgozott nevelőatyjával. és az ács fiát látták benne. Magasztos
titok, hogy előbb dolgozott, azután tanított. Elrejtve élt a dolgozó nép kö
zött és csak utána lett a népek tanítómestere" (XII. Pius 194:3. jún. 13). A
népek apostola is hivatkozik arra, hogy a saját kezével kereste meg a min
dennapi kenyerét és nem szorult mások kegyadományaira (Apcs 20, 34).

A munka megszemelt nemességéhez és természetfeletti méltóságához még
más pozitiv emberi értékek is hozzáj árulnak. Az ember munkájával részt vesz
Isten teremtő munkájában. A természet javait munkájával teszi használha
tóvá, de munkája egyben érdemszerzés is az örök üdvösség elnyerésére. "A
keresztény fölfogás szerint az ember munkájának még egy másik jelentősége

is van: hozzájárulni a természetfeletti világ megteremtéséhez, amely mind
addig befejezetlen, míg valamennyien ki nem alakítottuk magunkban a tö
kéletes embert, aki - mint Szent Pál mondja - Krisztus teljességében
valósul meg" (Pop. pr. 28). A munka Istent és a világot összekötő kapocs
legtökéletesebb megnyilvánulása, mert minden munka az anyagon történik.
Anyag nélkül még szellemi munka sem lehetséges. Isten az anyagot nemcsak
teremtette, hanem jónak is találta és Krisztus megtestesülésével meg is
szentelte. Végeredményben minden anyag, még a legkisebb atom is, Istenre
mutat mint alkotójára. és a rajta munkát végző ember tekintetét is Isten felé
emeli. Ebben áll az ember összekötő szerepe és munkájának méltósága. "Isten
az anyagot kezdetben teremtette és évszázadok tevékenységével úgy alakí
totta, hogy az embernek és munkájának megfelelő helyet nyújtson. Az anyag
tehát legyen állandó figyelmeztetés Isten teremtő kezére, emelje fel feje
teket Öhozzá, a legfőbb törvényhozóhoz, akinek intézkedéseit még a gyárak
életében is tiszteletben kell tartani" (XII. Pius 1943. jún. 13. Az olasz mun-
kásokhoz), '

A munkának a társadalomban kiegyenlítő szerepe van, mert az em
bernek személyes feladata és kötelessége individuális és szociális jelleg
gel, és mint ilyen a társadalom belső szerkezetét erősíti, annak tagjait köze
lebb hozza egymáshoz (Charles Floryhoz intézett levél 1947. júl. 18). VI. Pál
papánk pedig azt mondja: "A reménységben és fáradozásban, törekvésben
és örömben megosztott közös munka egyesíti az akaratokat, közelebb hozza
egymáshoz a lelkeket és összeforrasztja a szíveket." (Pop. pr. 27).

János pápa a társadalom dinamikus fejlődéséről szóló kórlevelében a
munkát Krisztus titokzatos testének legbensőbb életével hozza kapcsolatba:
"Ha a hívek a világban végzett munkájuk közben szívvel és lélekkel is
kapcsolatban maradnak a Megváltóval, akkor bizonyos értelemben Jézus
Krisztus munkáját is folytatják és abból üdvös erőt merítenek.. Az ilyen
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emberi munka túlszárnyalja önmagát, annyira megnemesül, hogy bensőleg is
tökéletesiti azokat, akik azt végzik és még mások felé is közvetíti a keresztény
megváltás áldásait" (MM. 259). A munka az ember személyiségének és ter
mészetének a megnyilvánulása. Közvetlenül hat és ezért sokkal értékesebb a
földi javaknál, mert azoknak csak eszköz jellege és értéke van. (MM. 107).
"A föld nagy bőségben adja mindazt, ami az emberi létezés fenntartására
és tökéletesítésére szükséges, de mégsem önmagától, hanem az ember mun
kája és szorgalma révén" (Rn. 7). "Az Isten képmására teremtett embernek
együtt kell fáradoznia Teremtőjével a világ befejezésén és rá kell nyomnia
szellemiségének bélyegét, melyet maga is úgy kapott. Isten értelemmel, kép
zelőtehetséggel és érzékszervekkel ruházta fel az embert, megadta neki azo
kat az eszközöket, hogy valamiképpen befejezze az isteni művet, Legyen az
művész, mesterember, vállalkozó munkás vagy paraszt, mikor dolgozik, te
remtő munkát végez" (Pop. pr. 27).

A munkának közvetítő szerepe van az ember és az anyag között, Ennél
fogva kettős jellege van: egy személyes, mert a munkaerő és képesség el
választhatatlan a személytől, s annak tulajdona, aki azt gyakorolja; és egy
sziikséqes, mert a munka gyümölcse nélkülözhetetlen az élet fenntartásában,
az élet fenntartását pedig maga a dolog természete követeli. Minden em
beri munkának irányítója a szellem-lélek. amely "Isten képét és hason
latosságát viseli magán, és annak a hatalomnak a birtokosa, amellyel az
ember uralkodik a természet alsóbbrendű lényein, használatba veszi az egész
földet és a tengerek vizeit" (Rn. 32).

Az értelemmel nem rendelkező állatok és gépek is végeznek munkát. Az
emberi munka abban különbözik ezeknek a munkájától, hogy az ember ön
tudatosan és célirányosan. az állat és a gép pedig öntudatlanul dolgozik. Az
előbbi meghatározásunkból az is következik, hogy az emberi munka nem
merülhet ki az egyszerű elfogla1tság puszta átélésében. hanem tranzitív-ob
jektív jellegűnek kell lennie, bizonyos tárgyra, komoly létfenntartási érté
kekre kell irányulnia. Itt a különbség a játék, sport és más időtöltésre for
dított elfoglaltság és az alkotó munka között.

A munkának ezt a jellegét a görög erf/on és a latin opus szavakkal szok
tuk érzékeltetni. mert ezek többet mondanak, mint a panas, kapos és labor
- valamint a francia travailler, az orosz rabotatu vagy a német arbeiten
szavak. Ezekben a kifejezésekben a munkának bizonyos mellékíze van, és
inkább a ,.fáradságos munkát" juttatják kifejezésre. A magyar nyelvben nem
érezzük ezt a mellékízt. édes anyanvelvünk a munkát teljes méltósázának
értelmében adja vissza. Ezekből a kifejezésekből nem lehet és nem is szabad
arra következtetni, hogy a munka csak teher a' dolgozó ember számára, mert
a munka legtöbbször mégiscsak áldás az emberi életben. A szabadságától
megfosztott embernek a legnagyobb gyötrelme, ha nem engedik dolgozni
(Hö,ffner: Christliche Gesellschaftslehre 117).

Ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban azt is meg kell jegyeznünk, hogy
n szellemi és fizikai munka kőzőtt nem szabad a külőnbséget annyira kísar
kitanunk. mint azt az életben sokszor látjuk, mert a fizikai munka is magán
hordja az ember lelkiségének és szellemiségének a bélyegét.

Minden munkának egyéni és társadalmi jellege van aszerint, hogy az
egyénnek vagy a társadalomnak a javát van hivatva elsősorban szolzální,
előmozdítani. Ez az individuális és szociálís munka. (Calvez-Perrin: Église
et Société Économique, németül 81--113). Természetesen a két jelleget lénye
gében nem lehet egymástól elválasztani. Nincsen kizárólagosan sem e~yéni,

sem társadalmi munka, mert maga az emberi természet is individuális és
szociális jelleget hordoz önmagában. Amit az ember alkot, létrehoz, abból
a közösségnek is mindig haszna és előnye van. Amit rombol, abban a kö
zösség is károsodik. Tehát a munka az embernek nem egyszerűen magán
ügye, hanem az egész társadalommal szemben teljesítendő szolgálat,
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Hivatás és munka

A hivatást meg kell különböztetnünk a hivatásbeli-kenyérkereseti rnun
kától. Az egyik elhivatottságot, a másik küzdelmet, gondokat, létfenntartási
aggodalmakat, kenyérkeresetet jelent. A hivatást nem lehet órával a ke
zunkben mérni, nem lehet sem személyhez, sem helyhez kötni, sem időhöz

szabni. A hivatás állandó készenlét, hogy ne mondjam, riadókészültség a
szeretet szolgálatában. Az édesanya egy éjszaka számtalanszor felkel, ha
gyermekéről vagy családjáról van szó, Az orvos minden pillanatban készen
ail, hogy beteg embertársának segítséget nyújtson. A pap sem mérheti az időt

oraval a kezeben, ha hivatásbeh kötelességének teljesítéséről van szó. Azt
is mondhatnánk, hogy a hivatás az emberi munkának a legtökéletesebb ma
gaslata, a boldogság hegye és legédesebb kálváriája. Valahányszor az em
beri társadalomnak nagy eseményei végigvonulnak lelki szemeink előtt, min
dig ott látjuk a. "hivatás példamutató hőseit". Találunk ezek közott állam
férfiakat, pártembereket. tudósokat, kutatókat, betegápolókat, szellemi és
fizikai munkásokat, férfiakat, nőket, egyszerű és szegény ernbereket, az élet
tengerén evező névtelen szamaritánusokat, vallás- es rendalapítókat. Csak
annak van mondanivalója az igéretre, szeretetre és békére vágyódó emberi
ségnek, és csak arra hallgat a világ, aki minden munkáját hivatásnak fogja
föl és be tud állni az üdvöt hozó eszmék hősei közé. Hivatásszeretetről és
munkaerkölcsről egy társadalomban csak akkor beszélhetünk, ha az embert
és az emberi munkát igazán megbecsüljük és minden dolgozó embernek, a
társadalom minden egyes tagjának emberhez méltó életet biztosítunk. Erre
a mai modern időkben minden Iehetöseg megvan. különösen a szocialista
társadalomban. Becsületes szándékkal és erős akarattal olyan jólétet lehet
ezen a földön teremteni, amilyen még sohasem volt. Minden magától az em
bertől függ. Az államhatalomnak, mint a kőzjó legfőbb őrének, az a leg
szentebb kötelessége, hogy ezt megteremtse. Nem fegyverekre és háborúkra
kell a dolgozó emberi kezek munkájának gyümölcsét elpocsékolni, hanem az
emberiség boldog jövőjét kell felépíteni. De ezt csak akkor lehet megvaló
sítani, ha az államhatalmak nem bizonyos társadalmi osztályok szolgála
laban állnak. nem egyesek osztályérdekeinek eszközei és végrehajtói, hanem
az állampolgárok közjólétének előmozdítói. A nép jóléte pedig az erkölcs; és
anyagi értékek harmonikus egybehangolása, a dolgozó embereknek és mun
kájuknak a megbecsülése, az osztályellentétek megszüntetésenck, a szellemi
es gazdasági fejlődésnek az útján a maximális jólét lehetőségei felé.

A zsinat is érinti ezt a problémát, amikor az embernek a világminden
ségben kifejtett tevékenységéről beszél: "A hivők biztosak lehetnek abban,
hogy az egyéni és közösségi tevékenység, az a gigászi erőfeszités, melyet az
emberek évszázadokon keresztül életkörülményeik megjavítására fordítot
tak, megegyezik Isten terveivel. Az Isten képmására teremtett ember ugyanis
azt a megbízatást kapta, hogy mindenestül hajtsa uralma alá a földet, azt
kormányozza igazságosságban és szentségben. Továbbá Istent a mindenség
teremtőjének elismerve, önmagát és a világmindenséget hazavigye Istenhez,
hogy amikor már mindent uralma alá hajtott, csodálatos legyen Isten neve
a világmindenségben. Mindez a legegyszerűbb hétköznapi dolgokra is vonat
kozik. Tehát azok a férfiak és nők, akik a maguk és családjuk létfenntartá
sáért fáradoznak, egyben az egész társadalomnak is hasznos szolgálatot tesz
nek. Meg lehetnek arról győződve, hogy munkájukkal a teremtő Isten mű

vét fejlesztik, embertársaik Jólétét előmozdítják és személyes fáradozásuk
kal hozzájárulnak Isten terveinek megvalósításához a történelemben" (DS.
34).
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Az Egyház az ember alkotó munkájáról

Fönséges és vigasztaló az Egyháznak az ember alkotó munkájáról szóló
tanítása. "Az új ég és új föld" azt jelenti, hogy az ember minden alkotása
már ezen a világon is megdicsőülésben részesül. "Nem tudjuk, mikor telje
sül be a föld' és az emberiség sorsa. Azt sem tudjuk, hogyan alakul át a vi
lágmindenség. Elmúlik ugyan a világnak a bűntől eltorzított jelen alakja,
de tanítást kaptunk, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít, mely az
igazságosság otthona lesz és amelynek boldogsága betölt, sőt felülmúl min
den emberi szívből feltörő, békesség utáni vágyat. Akkor vereséget szen
ved a halál. Isten fiai pedig feltámadnak Krisztusban és romlatlanságba
öltözik minden, amit gyengeségben és romlandóságban vetettek el. A sze
retet és művei megmaradnak és az egész természet felszabadul a mulandó
ság szolgai állapotából, melyet Isten az emberért teremtett. Az új föld vá
rásának mégsem szabad csökkentenie ennek a földnek szebbé tételén való
gondoskodást, hanem inkább fokoznia kell, hiszen itt egy új embercsalád
teste van növekedésben, amely már némiképpen sejteti az eljövendő új
világ körvonalait. Bár ezt a földi haladást gondosan meg kell különböz
tetnünk Krisztus országának a növekedésétől, de amennyiben hozzájárulhat
az emberi társadalom jobb elrendezéséhez, annyiban nagyon fontos Isten
országa szempontjából is. Miután már az emberi méltóságnak, a testvéri
közösségnek és szabadságnak a javait - ezek ugyanis a mi természetünk
nek és iparkodásunknak. a gyümölcsei - az Úr lelkének erejével és paran
csa szerint ezen a földön megvalósítottuk, azokat minden szennytől megtisz
títva, tündökölve és megdicsőülve megtaláljuk újra, mikor Krisztus az örök
és egyetemes országot, az igazság és élet, a szentség és kegyelem, az igazsá
gosság, szeretet és béke országát visszaadja Atyjának" (GS. 39). "Mikor az
ember keze munkájával vagy a technika segítségével megműveli a földet,
hogy az gyümölcsöt teremjen és az egész emberiség családjának méltó ott
hona legyen, vagy amikor tudatosan tevékenykedik a társadalmi közösség
életében, akkor Istennek az idők kezdetén a világ meghódítására és a te
remtés tökéletesítésére kinyilvánított szándékát teljesíti, de egyúttal önma
gát is műveltebbé teszi. Ugyanakkor eleget tesz Krisztus parancsának, hogy
önmagát is odaadja testvérei szolgálatára" (GS. 57).

A munka célja és értelme szociálteológiai szempontból: isteni kűldetés

és parancs. A teremtés művének folytatása Isten dicsőségére és önmagunk
boldogulására. Világhódító tevékenység, az ember szellemiségének megnyi
iatkozása, szupremacia a teremtett világ fölött, fölemelő és boldogító tudat,
hogy Isten társai vagyunk a teremtésben. Az így fölfogott munka mindennap
ujabb erőt és kedvet önt a munkában elfáradt emberekbe az emberhez mél
tóbb élet megteremtésére.

TESTVÉREM A FA

Miért akarsz írni? Mert a fa akkor is hozza
(Jyümölcsét, ha főldre rázza a szél
és soha nem érinti az emberkéz.
Ezért választottam testvéremmé a fát,
terem akkor is, ha rejtekben án,
zamata nem kevesebb, édessége nem ritkább,
tanulj tőle, ne zárd be lelked.

Nagy Méda
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