
Teológia

Gál Ferenc:
A Szentlélek kiáradása

A szerző évtizedek óta tanít bennünket egy
más után sorjázó teológiai könyveivel. Most is
nagy szolgálatot tett a magyar keresztények
nek azzal, hogy összefoglalta azt, amit a Szerit
lélekről tudhatunk. Az elmúlt két-három évti
zed a legismeretlenebb, legtitokzatosabb is
teni Személy, a Szentlélek felé irányitotta a
teológusok figyeImét. Ennek oka részben a
Szentháromság-tan megújulása, részben az
egyház lényegének új vizsgálata, részben pedig
a külön bözö megújulási mozgalmak. Az egy
házzal kapcsolatban nálunk is számos kérdés
vetődik fel, a karizmatikus megújulás hire el
jutott hazánkba is - nagy szükség volt tehát
arra, hogy valaki egyértelműen és világosan, a
legmodernebb szempontokat is figyelembe
véve feltárja az ezzel kapcsolatos katolikus
tanítást. Amint a szerzö irja: "A hivők tudatá
ban tisztázni kell, hogy valójában kit nevezünk
Szentléleknek, mi az ő üdvtörténeti és üdvren
di szerepe, hogyan müködik az egyházban és a
hívők lelkében." A könyv a hagyományos teo
lógiai sorrendet követi. Először a Szentírásban
tájékozódik, majd az egyházi hagyomány meg
látásait veszi szemügyre. s ezután tér át a szisz
tematikus megfontolásokra. Bepillantást kap
hatunk a Szentháromság belső életébe, majd
megismerjük a SzentIeIket mint az egyház él
tetőjét és az egyéni megigazulás, a kegyelmi
élet forrását. A szerzö ismételten megjegyzi:
misztériumokról kell szólnia, amelyekből a
szavak és fogalmak legföljebb megsejtetnek
valamit. Mégis vállalja, hogy ezekkel az elégte
len fogalmakkal beléhatoljon a Szenthárom
ság misztériumába, ahogyan állást mer foglal
ni napjaink néhány "kényes" kérdésében is
(amilyen például a Lélekben való keresztség, a
nyelveken szólás). Nemcsak a teológia tudo
mánya iránt érdeklödök, hanem a tudatos lel
kiéletre törekvő és az egyház életében aktív
szerepet vállaló keresztények is nagy haszon
nal forgathatják a könyvet. (Szent István Tár
sulat)
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Gyermekeink Képes
Evangéliuma

Hosszú évek óta vártunk már egy ízléses és
igényes képeskönyvre, mely elvezetheti gyer
mekeinket az Evangéliumok történeti útján a
könyvek könyvéhez, a Bibliához. Addig is
összegyűjtöttük a jugoszláv Képes Biblia árát
(500 Ft), illetve eldugtuk előlük Szunyogh
Szabolcs könyvét.

Most végre kezükbe adhatjuk az eredetileg
a Veritas Verlag kiadásában megjelent Bilder
bibel zum neuen Kirchenjahr c. könyv magyar
kiadását (Szent István Társulat, 1986). Ez a
Képes Evangélium bevonja a gyerekeket az
egyházi év gyönyörű ritmusába, melyet az
ünnepek és a háromévente ismétlődő szerit
írási szövegek tagolnak.

Egyszerű, világos, nem gügyögő, hanem va
lóban gyermekeknek szóló stílusban fogalmaz
ta K. Kammelberg a képeket magyarázó szö
vegeket. (A kiváló magyar fordítás Csanád
Béla munkája.) Mindaz, amit leír, igaz, hiszen
az Evangélium a forrása - így nem torzít el
senkit-semmit. Nem bonyolódik teológiai
magyarázatokba, csupán jelzi az eseményeket
- ezzel szinte ösztönzi a gyerekeket a miért-ek
re, arra, hogyelgondolkodjanak és megkér
dezzenek bennünket arról, amit olvastak. Ide
ális esetekben ez úgy történik, ahogya könyv
írója is ajánlja szülőknek és hittantanároknak:
"Kérjük, beszéljék meg a gyermekekkel min
den vasár- és ünnepnapon az Evangélium szö
vege alapján a könyvben látható képek tartal
mát. A képek alatt található szöveg legtöbb
ször jó indítást ad a beszélgetéshez, de sokszor
nem tartalmazza a teljes mondanívalót." Tehát
melléjük kell ülnünk, hogy együtt fedezhessük
fel annak értelmét.

A könyv képei finomak, jclzésszerüek: szín
és forma szép harmóniában egészítik ki egy
mást.

Ha végigolvassuk-imádkozzuk gyermekeink.
kel ezt a könyvet, biztosan könnyebben meg
nyílik majd szemük a szavak mögé rejtett, de
mindennél szebb belső képekben gazdag
Evangélium világára. (Szent István Társulat)


