
tani akarta tanítványaiban az Istengyermekség adományát és kegyelmét: "Az én
Atyám a ti Atyátok" (Jn 20, 17).

A mennyei Atya teológiájának első forrásai Jézus Krisztus élményei és meg
tapasztalásai. A teológiai eszmélődés abból az istengyermeki tudatból is táplál
kozik, amelyre. minden keresztény ember meghívást kap. Talán éppen innen
magyarázható meg az említett hiányosság az Atya teológiájában, mert nem elég
eros bennünk az Istengyermekség tudata. Innen is adódik ma az a követelmény,
hogy mélyebbről kell felépítenünk a mennyei Atya teológiájának rendszerét.
Ebből adódhatna majd a tekintély ősforrásánakvisszaállítása; annak fölfedezése,
hogy a mai ember igénye nem a hatalom, hanem a szolgálat, nem a kiváltság
vagy gazdagság, hanem a gyermeki egyszerűség és közvetlenség: a kicsinyek és
szegények kerültek előtérbe.

Az "abba" felkiáltást jelent; minél többet tudunk a Fiú belső életéről, felkiál
tásaiból, annál többet tudunk majd az Atyáról is. Jézus Krisztus szándéka ez
volt: követőit, a keresztényeket az Atya házába kívánta vezetni, és ezért a keresz
tény valóság és lét lényeges feltétele, hogy az Atyát minél jobban lássuk, ahogy
Jézus Krisztus hívta és látta a közvetítő, a bennünk imádkozó Szentlélek által.

Irodalom: 1. Jean Galot: Pour une théologie du Pere, Dans le mystere de la Sainte Tri
nité, (Esprit et Vie Sept. 1984). - 2. M.-J. Le Guillou: Le mystére du Pere, Fois des apo
thres, gnoses actuelles, (Paris, Fayard, 1973). A legtöbb irodalmat nála találtam. - 3. J.
Remy: L'image, d'un dieu pere dans une "société sans pere". (Dans Lumíere et Vie, 1971,
104).

BÁNK JÓZSEF levele

Igen tisztelt FőszerkesztőÚr!

Szeptember 20-án kelt szives megkeresése kapcsán sajnálattal közlöm, hogya
"VIGILIA" jubileumi számába, igen zsúfolt elfoglaltságom miatt, sajnos nem
tudok cikket kűldeni.

Egyébként a "VIGILIA" 20-ik születésnapján kifejtettem szerény vélemé
nyemet, amelyet ma is rendületlenül vallok. (L.: Bánlc: Jézus közelében 65G-;;-651. old.)

Szívből kívánom, hogy a "VIGILIA" most már útban a centenárium felé, még
jobban világítson, melegítsen és soksknsk. egészséges lelki és szellemi táplálékot
nyújtson.

Szeretetteljes köszöntéssel

Vác, 1984. október 16-án,
Szent Hedvig ünnepén
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