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Milánói szentévi
pásztorlevelek
A jezsuita biblikus professzorból lett érsek, Carlo Maria Martini
bíboros főpásztori szolgálatának kezdete óta (1979) számos könyve
mellett, minden tanévben modern és hasznos pásztorlevelet ír a
milánói főegyházmegyepapjainak, szerzeteseinek, híveinek. Mind
egyik szentírási ihletésről, haladó szellemiségről,átgondolt monda
nivalóról, igazi pásztori érzékenységről tanúskodnak, amelyek
alapjául szolgálhatnak egy egyházmegye évi lelkipásztori program
jának. Távol áll tőlük az adminisztratív szemlélet, vagy a szósza
porítás. Az utolsó kettő: Quale bellezza salve il mondo? (Mely szépség
üdvözíti a világot?, 1999-2000), valamint La Madonna del Sabato San
to (Nagyszombat Madonnája, 2000-2001). Mivel mindkettő a jubi
leum gondolatában összetartozik, együtt ismerteljük őket.

Mely szépség üdvözíti a világot?

A pásztorlevél Jézus szí
neváltozásának epizódja
köré fűzi a szentévi gon
dolatait. A cím Doszto
jevszkij egy regényrészle
téből és Szent Ágoston
Vallomások című művé

nek egy mondatából való,
de utal más szerzők ha
sonló gondolataira is.
Martini bíboros a színe
változás ikonját három fá
zisban szemlélteti: felme
net a hegyre, élet a he
gyen, lejövet a hegyről.

Szövegünkben a második
rész fordítását közöljük.

A Jézus mellett álló három tanítvány kíséretében értünk tehát fel a
hegyre, vittük magunkkal az ő kérdéseit és a mieinket. Vajon mit
felel most rá az Úr? Jézus azonban a hegyen nem beszél: elváltozik.
"Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost,
és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott
előttük. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, hogy a világon semmiféle
kelmefestő nem tudná fehérebbé tenni. Egyszerre csak megjelent
nekik Illés és Mózes, amint Jézussal beszélgettek. Péter erre így
szólt Jézushoz: Mester, jó nekünk itt! Hadd csináljunk három sátrat:
neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!" (Mk 9,2-5) Lukács
elbeszélésében ők ketten is részesednek Jézus szépségében: "meg
dicsőülten jelentek meg" (Lk 9,31).

A hegy a Bibliában a kinyilatkoztatás helye, az új Sínai-hegy,
ahol Isten az ő népével beszél. Jézus személyében a Törvény, a
Torah lett testté, ami az isteni fény ragyogásában mutatkozik meg:
az élő Igazság, akit a két különleges tanú igazol, Mózes és Illés, a
Törvény és a Próféták alakja. Ezzel a tapasztalattal gazdagodnak
a tanítványok, amely nemcsak igaz és jó, hanem szép is: az Igaz
ság és a Jóság lenyűgöző ereje és az Isten szépsége, amely előttük

feltárul. Ez a Szépség az esemény leírásában összefügg a Szenthá
romság kinyilakoztatásával: "Egyszerre felhő támadt, amely elbo
rította őket, a felhőből pedig szózat hallatszott: Ez az én szeretett
Fiam, őt hallgassátok!" (7. vers) A felhő és az árnyék Isten Lelké-
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A megfeszített
Szépség: nagypéntek

azember
szenvedésének mája

nek képei. A hang az Atyáé, Jézust pedig úgy mutatja be, mint a
Fiút, a Szeretettet: itt tehát a Szentháromság kommunikál a tanít
ványokkal. A Szépség, amelyre Péter utalást tesz felkiáltásával,
így tehát az isteni Háromság szépsége.

Lukács elbeszélésében szó szerinti utalást olvashatunk a
Szentháromság teljes kinyilatkoztatására, amely a húsvéti ese
ményben teljesedik ki. "Eltávozásáról beszélgettek, amelynek Je
ruzsálemben kellett bekövetkeznie" (Lk 9,31). A többi szinopti
kusnál az erre való utalás a hegyről való lejövetkor hangzik el.

Az Emberfia halála és föltámadása ugyanis az az alkalom, ahol
végérvényesen kinyilakoztatást nyer a Szentháromság mint üdvö
zítő szeretet: "Ebben áll a szeretet: nem mi szerettük Istent, ha
nem ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul a mi
bűneinkért" (lJn 4,10).

A színeváltozás tehát abból áll, hogy felismerjük a Szenthárom
ság kinyilatkoztatásából a "dicsőség" kinyilatkoztatását. Meghíva
szeretet teljes átadására, amely a kereszten valósul meg. Ott a
"legszebb az emberek fiai között" (Zsolt 44,3): felajánlja önmagát
- az ellentmondás jeléül - mint "a fájdalmak férfia ..., aki előtt

befedjük az arcunkat" (Iz 53,3). A Szépség a keresztre feszített
Szeretet, az isteni szív kinyilatkoztatása, aki szeret: a minden
ajándékot forrásozó Atyának a szépsége, a szeretetünk miatt a ha
lálba menő Fiúnak a szépsége, és a Léleknek a szépsége, aki az
Atyát és a Fiút egyesíti, s aki kiárad az emberekre, hogy a távoli
akat is a szeretet mélységeinek Istenéhez vezesse.

Kísérjük el a tanítványokat azon az úton, amelyet Jézus a
hegyre menet mutatott nekik: szemléljük velük együtt Isten dicső

ségét, az Emberfia keresztjében és föltámadásában rejlő isteni
szépséget, nagypéntektől - most homályban, ahol a Szépség ke
resztre lett feszítve - egészen húsvét napjának ragyogásáig. Azt
szeretném, ha ez a zarándoklat nem szorulna csak biblikus utalá
sok közé, hanem személyes döntésekre jutnánk, és együtt a féle
lemmel és a szorongással hagynánk, hogy felgyullasszon minket
Isten lángja.

A kereszt a Háromság kinyilatkoztatása az "átadásnak" és a
ráhagyatkozásnak ebben a pillanatában. Az Atya az, aki átadja Fi
át a halálra értünk; a Fiú az, aki elvállalja értünk való szeretetből;

a Szentlélek pedig a Vígasztaló ebben a ráhagyatkozásban, a Fiú
nak az Atyára való hagyatkozásában a kereszt órájában ("Lehaj
totta fejét és kiadta a Lelkét": Jn 19,30; vö. Zsid 9,14), és az
Atyának a Fiúra való ráhagyatkozásában a föltámadásban (vö.
Róm 1,4). A kereszten a fájdalom és a halál belépnek Istenbe, az
isten-nélküliek szeretetéért: az isteni szenvedés, az Istenben való
halál, a Mindenható gyengesége, ezek mind az emberek iránti
szeretetének a kinyilatkoztatásai. S ez a hihetetlen, egyben szelíd,
vonzó szeretet az, amely magával lendít, amely lebilincsel minket,
amely kifejezi azt az igazi Szépséget, amely üdvözít. Ez a szeretet
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ASzépség ragyogása:
húsvét és a világ

üdvössége

1Summa Theologica I.q,
39a, Be.

emésztő tűz, amely elől nem lehet elzárkózni, hacsak nem ma
kacs hitetlenséggel vagy a misztériuma előtt való néma visszauta
sítással, vagyis "a szemlélődő élet dimenziójának" visszautasítá
sával.

Biztos, hogy a keresztények Istene ezen a módon nem nyújt
elméleti választ arra a kérdésünkre, miért van szenvedés a világ
ban. Egyszeruen felkínálja ennek a szenvedésnek a megőrző ere
jét, a megtartó ölét - az az Isten, aki nem hagyja elveszni fiai
könnyeit, mert azok az övéi. Közel lévő Isten ő, aki éppen közel
ségében nyilvánítja ki irgalmas szeretetét és hűséges gyengédsé
gét. Arra szólít, hogy lépjünk Fia szívébe, aki ráhagyatkozik az
Atyára, és érezzük magunkat így a Szentháromság misztériumán
belül.

A Fiú a legnagyobb kísérőnk az emberi szenvedésben, akinek
megadatott, hogy ismerjen minden szenvedést, különösképpen
azt, amelyet mi "ártatlanok" szenvedésének nevezünk. Erre gon
dolt művében az "ártatlan szenvedés" motívumát megragadva a
fáradhatatlan don Carlo Gnocchi, amikor az ő kiskorú sérültjeiről

ír. Az arc, "amely előtt befedjük ábrázatunkat" (Iz 53,3), így tűnik

előttünk szépséges arcnak, akit Kalkuttai Teréz anya oly gyöngé
den szemlélt szegényeiben és haldoklóiban.

Az üdvözítő szépség húsvétkor ragyog fel: az isteni szeretet
szerteárad a világon. A Föltámadottban, akit eltölt az Atya és az
élet Lelke, nemcsak beteljesíti a halál fölötti győzelmet, és vetíti
elénk az új Ember alakját, aki Isten terve szerint maga a teljesség,
de betölti Isten legfőbb "exodus"-át is az emberhez és az emberét
az Istenhez. Megnyilatkozik itt az az önmagán túli megnyílás,
amelyre az ember szíve vágyakozik. Ha a hitben magunkévá
tesszük húsvét eseményét, akkor minket is magával ragad az az
örvény, amely kivezet önmagunkból, és azt sugallja, hogy felejt
sük el magunkat, élvezzük az ő ingyenes ajándékának szépségét.

Húsvét szépsége ugyanakkor totális teljesség, harmónia és ra
gyogás. Megtalálható benne a szépség hármas vonása, amelyet a
klasszikus hagyomány igyekezett aláhúzni. Aquinói Szent Tamás
me9állapítása: "Pulchritudo habet similitudinern cum propriis Fi
lii", "A szépség hasonlít azokra, akik a Fiú sajátjai", Ehhez hoz
záteszi magyarázatul: három dolog kell ahhoz, hogy valami szép
legyen: az integritas (teljesség), a proportio (arány és harmónia) és
a claritas (ragyogás). Tamás e három elemet a Fiúban ismeri fel:
kiváltképpen az istenség "teljességét", amely jelenvalóvá lesz, és
felragyog a "részletekben", amely az Üdvözítő embersége. Jézus
ban a szépség azért nyűgöz le, mivel ő az Atya tökéletes ikonja,
képmása, s mint ilyen az isteni misztérium kinyilatkoztatása,
amely megismerteti magát, és hagyja, hogy szeressük, ugyanak
kor ő az a kapu, amely a szentháromságos szeretet mélységébe
vezet, és közli is velünk ezt a szeretetet.

Erről szól II. János Pál pápa Levél a műoészekhez című írásában:
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A Szépséggel való
találkozás, amely

üdvözít: a
megjelenések

elbeszélései

A "szép Pásztor" ésa
szeretet egyháza

"amikor Isten Fia testet öltött, akkor bevezette az emberiség tör
ténelmébe az igazság és a jóság evangéliumi gazdagságát, s ezek
kel a szépség új dimenzióját is felfedte: az Evangélium üzenete
teszi azt a végsőkig teljessé" (5. pont).

A Szentháromság mint üdvözítő, isteni szépség kinyilatkoztatá
sa azokban az elbeszélésekben éri el a tanítványok életét, amelyek
a megjelenésekről tanúskodnak. Ezek időrendi és földrajzi válto
zatosságai között kiemelkedik egy feltűnő szerkesztés: a Föltámadott
az, aki kezdeményez, és mint élő mutatkozik meg (vö. ApCsel 1,3).

Aki találkozott a Föltámadottal, az arra kapott tőle küldetést,
hogy legyen az ő tanúj a: a húsvéti találkozás megváltoztatja an
nak az életét, aki ezt megtapasztalja. Nagypéntek félénk szökevé
nyei húsvét bátor tanúságtevői lesznek egészen addig, hogy éle
tüket adják Uruk megvallásáért. Ragyogása valóban magával ra
gadta a szívüket, és Isten ajándékának hírnökeivé tette őket, akik
megtapasztalták az üdvösséget, és megízlelték azt a szépséget és
örömöt. Ezt a kapott kincset haladéktalanul el kellett vinnünk
másoknak.

A tanítványok az üdvözítő szeretettől átváltozva tanúivá lesz
nek ennek a színevá1tozásnak: az a Szépség, amely magával ra
gadta őket, rugójává lett annak az adakozásnak, amely mindenki
felé odafordította őket: ingyen kapták, ingyen is adják.

Az üdvözítő Szépség tanúivá válni, abból a folytonosan meg
újuló tapasztalatból ered, hogy megértjük Jézust, akit a János
evangélium mint "szép Pásztort" állít elénk. A görög eredeti kife
jezés ez, akkor is, ha szívesebben fordítjuk jó Pásztornak. "Én va
gyok a szép pásztor. A szép pásztor életét adja a juhokért... Én
vagyok a szép pásztor, ismerem juhaimat, és juhaim ismernek en
gem, amint az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát; és éle
temet adom a juhokért" On 10,11,14). A Pásztor szépsége szere
tetében rejlik, amellyel halálra adja magát minden egyes juháért,
s mindegyikkel szeretetének legbensőbb, közvetlen és személyes
kapcsolatát létesíti. Ez azt jelenti, hogy szépségének megtapaszta
lása szeretetre méltóvá tesz minket számára, hogy átadja nekünk
a szívét, hogy áradjon ránk jelenléte, annak a szeretetnek megfe
lelően, amelyet Jézusban kaphatunk.

Az egyház az a hely, ahol az éltető szeretet-találkozás a Pász
torral megvalósulhat. Itt szól a szép Pásztor mindegyik juhához,
és a szentségekben teszi jelenvalóvá értünk adott életének ajándé
kát. Az egyházban meríthetnek a tanítványok örömöt az Igéből, a
szentségi történésekből és a megélt szeretet tetteiből a közösség
ben. Tudják, hogy Isten szereti, Krisztus védelmezi őket az Atya
szívében. Az egyháznak így van értelme: a Szeretet egyháza, a
Szépség üdvözítő közössége, Ehhez az egyházhoz kell teljes szív
vel tartoznunk, amely hisz és szeret, s ez a szépség tapasz
talatából és öröméből ered, amelyet semmi és senki nem adhat ily
módon a világon.
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Ezt erősítették meg a szentek a maguk életével: ők nemcsak
hittek a "szép Pásztorban", és szerették őt, hanem mindenekelőtt

engedték magukat szeretni és alakítani tőle. Szeretete az övéké
lett; szépsége szétáradt a szívükben, és cselekedeteiken át kisu
gárzott másokra.

Amikor a szeretet egyháza önazonosságának teljességében
mint közösség gyűlik össze a "szép Pásztor" körül az ő isteni
szeretében, akkor a Szentháromság élő "ikonjaként" hirdeti a vi
lágnak azt a szépséget, amely üdvözít. Ez az egyház szült ben
nünket újjá a hitben, és folyamatosan széppé teszi szívünket az
Ige fényével, Isten megbocsátásával és az élet kenyerének erejé
vel. Ez az egyház akarunk lenni, megnyílva a magasságból sugár
zó ragyogásra, közösségeinkre, hogy vonzza "a népek zarándok
latát" a nagyszerű látomás szerint, amelyet a próféták a végső

üdvösségről mondtak: "A végső napokban, az Úr templomának
hegye a hegycsúcsok fölé emelkedik és magasabb lesz a dombok
nál; hozzá özönlenek mind a nemzetek. Sok nép jön és ezt mond
ják: Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének templo
mába, hogy tanítson meg minket útjaira és járhassunk az ő ösvé
nyein" (Iz 2,1-3).

Nagyszombat Madonnája

Epásztorlevél abból indul
ki, hogya szentév alka
lom a megállásra. A ju
bileumi évszombat-év, a
megnyugvás esztendeje.
Közel áll hozzá a keresz
tények másik szombatja,
amely annyi reménység
gel tekint Jézus föltáma
dása elé. Az első rész az
összezavarodott tanítvá
nyok hallgatásáról szól,
amely panaszok között, re
ménytelenül éli meg "a tör
ténelem nagyszombatját".
A második rész Szűz Má
riáról szól, aki meglan ~ az
egyház és saját életünk ne
hézségeiben élnünk. Az
alábbiakban olvasható har·
madik rész pedig a nyolca
dik nap felé irány~a tekin
tetünket.

Levelem első részében azt kértem, ismerjük föl magunkban a Jézus
halálát követő nap zavartságában lévő tanítványok helyzetét. A
második részben szemléltetni akartam veletek együtt Nagyszombat
Madonnájának hitét, reményét és szeretetét. E záró fejezetben egy
más mellé szeretném helyezni a két említett mozzanatot, hogy köl
csönhatásukkal megértsük: Mária tanúságtételének világossága és
a Fiától kapott vígasztalás megvilágosítja a mi bizonytalanságain
kat, és továbbvezeti lépteinket.

A megzavarodott és szomorú tanítványokkal való találkozás
felismerteti félelmeinket, távolmaradásunk valóságát, sőt bűnein

ket. Mária hite, reménysége és szeretete segítenek megértenünk:
az idő - a mi korunk is - mint egy "hatalmas szombat", amely
ben "már" az Úr első eljövetelében és "még nem" a második
visszatérésében élünk, akár a "nyolcadik nap", a napnyugta nél
küli vasárnap felé tartó zarándokok, amikor eljön az idők vége.

A nagyszombati tanítványok magukban hordozzák a Mesterrel
átélt események emlékét. Ez a visszaemlékezés nosztalgiával telí
tett, és forrása a szomorúságnak, hisz amit vele együtt reméltek
és vártak, az Jézus számára mintha visszafordíthatatlanul elve
szett volna.

Mi is hordozzuk a keresztény múltból belénk vésődött, elfojt
hatatlan emlékek nyomait: elég a mi hatalmas értékeket jelentő

kultúránkra gondolni, a biblikus hagyományra, a "személy" ideá-
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jának és az "idő" fogalmának felfedezésére, amelyek alapján tud
juk, milyen ígéretes beteljesedés felé tart a történelem. Életterünk
tele van ezen emlékek nyomaival: a művészetből, amely tárgyát
igen gyakran vallási környezetbőlmeríti, templomainkból, székes
egyházunkból, amely nemcsak az egyház szimbóluma, hanem az
ambrózián világ önazonosságáé is.

Amint az Emmausz felé tartó tanítványok számára, akik még
teljesen bele voltak merülve nagyszombatjukba. e gyökereink em
lékezete kelthet bennünk nosztalgiát vagy egy kis elkeseredést: a
működésképtelen emlékezet ugyanis nem hozhat elő új, nagylel
kű bevetést és szenvedélyes benyomásokat. Nagyszombat Ma
donnája azonban olyan emlékezetben él, amely a prófécia helye.
Úgy emlékezik, hogy remélni tudjon. Felidézi a múlt eseményeit,
hogy megnyíljon a jövő felé, abban a biztonságban, hogy Isten
hűséges ígéreteihez, s amit benne művelt Fia megszületéséért, az
örökre megmarad az időben, sőt benne is ugyanennek az analógi
ájára művelni fog, az ő és testvéreinek a halálból az alkonyat nél
küli életre való újjászületésére.

Mária .sztvébe véste ezeket a szavakat és elgondolkodott raj
tuk" (Lk 2,51). 6 az, aki méltó az Evangélium dicséretére: "Asz
szony, valóban nagy a te hited" (Mt 15,28). ÖSsze tudja kapcsolni
az Úr csodálatra méltó dolgainak múltját azzal a jövővel, amelyet
csak ő ébreszthet. Dicsőítő éneke, a Magnificat, kifejezi a múltat
("nagyszerű dolgokat művelt karja erejével" Lk 1,51) és bizonyos
ságát a jövendőben. Nagyszombat Madonnája arra tanít minket,
hogy ne csak úgy idézzük fel a múltat, mint a hagyomány eleme
it, hanem a haladás hatékony indítékát. Arra kell rákérdeznünk
hite iskolájában, amely reményben oly gazdag: hogyan értékeljük,
közelítsük a jelenhez az egyház múltjának nagy hagyományait?

Isten csodálatos tetteinek emlékezetére gondolok, Isten csodái
nak művére, amely a Szentírás. Az "értelmi megvígasztalódás"
kegyelme az, ami segít kiolvasni evilág eseményeinek globális ér
telmét, szoros összeköttetésben a Biblia imádságos olvasásával, a
lectio divináva1. Az, aki hűségesen, a hit magatartásával olvassa a
Szentírást, megkapja a Szentlélek ajándékát, azt az erőt, amellyel
örömmel és bizakodással halad át a történelem rejtélyein, azokat
úgy értelmezve, mint amelyekben Isten terve tárul fel az ember
üdvösségére.

A jövőt nyitó remény Nagyszombatot a tanítványok félelemben, és ami még rosz-
szabb, rettegéssel élték át. A jövőt csak vereségek és növekvő

megaláztatásnak látták. Mária viszont bizakodó és türelmes vára
kozásban élt; ő tudta, hogy Isten ígéretei beteljesednek.

A mi korunk szombatján is szükséges felfedeznünk a várako
zás fontosságát. Talán a remény elvesztése annak a kor-öntudat
nak a halálos betegsége, amelyet az ideológiai álmodozások és
vágyakozások, illetve az azokkal való összefonódás jellemez.

A közömbösséggel és a hiábavalósággal, a csak a jelen pillanat
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A jelent beteljesítő

szeretet

élvezetére koncentráló magatartással, amely semmit sem vár a jö
vőtől, csak a reményt állíthatjuk szembe. Nem a kiszámíthatóság
ra, előrelátásra, statisztikákra épülöt, hanem azt a reményt,
amelynek egyedüli alapja Isten ígéretében van. Nagyszombat Ma
donnája újra arra a feladatunkra vet fényt, amely ránk vár,
amely lehetséges a Föltámadott Lelkének ajándéka folytán, s
amely bennünket legbelül érint: a "szívbéli vígasztalásra". Sugá
roznunk kell magunk körül a hétköznapi élet egyszerű tetteivel
- erőlködés nélkül - a belső örömöt és békét, a Lélek vígaszá
nak gyümölcseit. Hinni Krisztusban, aki meghalt és feltámadt ér
tünk, annyit jelent, mint a remény tanúivá lenni szavainkkal és
életünkkel.

Szavainkkal: nem kell félnünk a végső reménység nagy témái
tól, akkor sem, ha nyelvezetük távoli.

Életünkkel: arra kaptunk meghívást, hogy hihető és egyértel
mű jeleit adjuk a világosságnak, amelyek a végső és a végsőt

megelőző értékekre világítanak. Ez azt jelenti, hogy válasszuk a
mértékletes, a szegény, a tiszta életet, amelyet Krisztus alázata és
türelme ihlet. Ezek olyan döntések, amelyek mind szélesebb kör
ben ismertek, és kifejezik azt az általános tendenciát, amely a glo
balizációhoz nélkülözhetetlen. A szükséges fegyelmet, amely nem
a mindig szegényebbek radikális megsemmisítéséhez, peremre
szorításához vezet, hanem a termelt javakban való szolidáris ré
szesedést részesíti előnyben. Itt is modell és segítség nagyszombat
"erős asszonya" (vö. Péld 31,10), aki kifejezte, hogy tud remélni
minden reménytelenség ellenére és tud hinni Isten képtelen ké
pességében, amely az ő nyilvánvaló veresége fölé emelkedhetik.

Nagyszombat a tanítványok tapasztalatában feszültségektől

terhes jelen, a Jézus halála miatti magányosság átélése, pedig ő

volt közösségük sziklaalapja. Nem nehéz felismerni, hogy a magá
nyosságnak ugyanez a tapasztalata terjed a ma élő keresztények
között is. Mindenekelőtt személyes vonatkozásban, ott, ahol a szí
vek megszakadása következik be a jövőkép, az értelem hiánya
miatt, vagy a párbeszédre való képtelenség miatt. Gondolok itt
azokra a folyamatokra, amelyek a családi életet szakítják szét, vagy
a plébániai közösségekhez való kapcsolódás nehézségeire, ugyanígy
a mozgalmak, egyesületek megtalálására, egészen a politikai élet
ben való szétaprózódásig. A képviselők kiválasztása nem biztosítja
az igazi képviseletet (a népből választott képviselők gyakran nem
a reális szükségleteket és érdekeket mutatják fel), és a katolikus
világon belül is véget ért a katolikusok politikai egysége.

Máriának nemcsak a közösség emlékét sikerült megőriznie, ha
nem a jelen helyzetben megélt szeretetét is. A tanítványokkal ma
rad, vígasztalja, összetartja, bátorítja őket, és megízlelteti velük az
"élet vígaszának" gyümölcseit, amelyek közösséget formálnak. Is
ten csöndjének és a megfeszített Szeretet látható vereségének ide
jén ő az összetartás lelke, az együttérző szeretet és a felebaráti te-
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Személyes sorsunk

Családi közösség

Az egyházi élet
közössége

vékenység tanúja. Az utolsó vacsora termében már telve Szentlé
lekkel felkészül, hogy a tanítványokkal együtt fogadja a Jézus föl
támadása által lehetségessé vált új kezdet ajándékát. Mária iskolá
jában meg kell kérdeznünk, hogyan éljünk jelen helyzetünkben
abban a fényességben, amelyet a Föltámadott vetít az idő-folyam

szombatjára, amelyben mi is benne haladunk.
A személyes sorsunk szintjén Mária iskolája segíthet legyőzni a

rettenet kísértéseit, hogy életünket az Örökkévalóra való ráha
gyatkozással és a belé vetett bizalommal "játsszuk" végig. Ez azt
jelenti, hogy életünket hivatásként ismerjük fel, amelynek meg
kell felelnie az Istenbe vetett hitnek és a hozzá való hűségnek,

mivel ezt az ő hűsége teszi lehetővé. A hivatást jelentő megkülön
böztetés képessége csak e távlatban talál megfelelő környezetet,
amely egyaránt szükséges az egyén és a közösség számára. Ezt
megragadni az imádságban lehet, Máriával, az "élet vígaszának"
kegyelmével, amelynek segítségével kitarthatunk, a halálig hűsé

gesek lehetünk ahhoz a szóhoz, amelyben Istennek szenteltük
magunkat.

A családi közösségben Mária szeretetének fényénél kell újra ráta
lálnunk a házastársi szeretetre és azt evangelizálnunk a család
ban. E sugallat képes erősíteni a házas hivatást, és a hűséget, na
ponta újra megfogalmazva a házasság szentségének szent szövet
ségében. Ingyenes szeretet nélkül, amelyet a kegyelem forrása
táplál, lehetetlen közöségben megélni azt a kölcsönös ajándékot,
amelyet a házaspár élete megkíván, és személyes áldozatok árán
is osztogat; a család élete ugyanis a szabadság, a növekedés és az
igazság helye. A krízisbe jutott házas és szülői kapcsolatokat nem
tudjuk megközelíteni másként, csak a kölcsönös megbocsátás és
az Evangélium által ihletett szerető gondoskodás gyakorlásával.

Az egyházi élet közössége is - minden szinten, a plébániától
kezdve az egyházmegyéig, a mozgalmaktól a társulatokig 
igényli Nagyszombat Madonnájának a lendületét: be kell fogadni
egymást, és meg kell bocsátanunk egymásnak. A pápa erre adott
rendkívüli tanúságot a bocsánatkéréssel és a megbocsátással az
egész egyház nevében, és személyesen is a megtámadójának fel
ajánlott megbocsátásával.

Gyakorolni kell a párbeszédet mindenkivel. Gondolok itt a plé
bániai és az egyházmegyei életben szűnni nem akaró módon je
lentkező javaslatokra és építő kihívásokra. Ezekben meghatározó
ak lesznek a mind jobban képzett, támogatott és lelkesített, ügy
buzgó világiak. A világegyházban nem lehet nem meghallani a
mai élet nagy feladatait, amelyekkel sürgősen szembe kell néz
nünk és együtt kell rájuk megoldást találnunk, valóban katolikus
módon. Ezek egyformán jelentkeznek világviszonylatban, vagy
akár még speciálisabban a mi európai társadalmunkban. Az öku
menikus párbeszéd előrehaladására gondolok, az Augsburgi Nyilat
kozatra a megigazulás tanáról katolikusok és evangélikusok kö-
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Hol vagyunk?
Hová megyünk?

zött, amely e dialógus igen jelentős gyümölcse. De gondolok a
vallások közti párbeszédre is, amely elkerülhetetlen szükségszerűség,

nem pusztán azért, mert mind nagyobb számban vannak jelen
közöttünk a többi nagy világvallások tagjai, hanem attól a felelős

ségtől indítva, hogy az Istenben hívők, bármely hithez tartozza
nak is, együtt kell, hogy tanúságot tegyenek Isten elsőbbségéről

az életben és a történelemben, megosztva így az etikailag felelős

magatartást másokkal.
A párbeszédnek és a szeretetnek kell ihletnie a civil társadalom

és a politikusok közötti kapcsolatot is. Emlékszem a legutóbbi
Olasz Katolikusok Társadalmi Hetére, amelyet az elmúlt év no
vemberében Nápolyban tartottak. A fő téma itt a politikai közve
títők, az intézmények és az ország civil társadalma közötti kap
csolat volt. Ha a múltban felülkerekedett is egyfajta hatalmi,
passzív logika, ma gyakran lehetünk tanúi a politika és az egyhá
zi élet, az etika és a nyilvános szolgálat, a személyes és közösségi
érdekek közötti aggasztó szakadásnak. A "politika szombatján" is
szükséges felragyogtatni a húsvétvasárnap sugarát. Nevelni kell a
politikai szeretet gyakorlására, ugyanúgy az összetartó erők pár
beszédére, amely a civil társadalom szövetét képezi, s amely
gyakran az egyházi közösség kifejezője is lehet. Nevelni kell
mindazokat, akik elkötelezik magukat a politikai közreműködésre
vagy arra éreznek hivatást, hogy a különféle intézményekben a
közjót szolgálják.

Végül az ember és a teremtett dolgok viszonyában világosan kell
látnunk a kiengesztelődés útját, és el kell indulni rajta: nemcsak a
személyes kapcsolatok torzultak el, hanem a történelem és a ter
mészet kapcsolata is. Az ökológiai válságot az okozza, hogy
egyensúlyvesztés következett be a biológiai idők ritmusában és az
emberre bízott időben. Azokkal a technológiai és tudományos
eszközökkel, amelyek ma rendelkezésére állnak az embemek,
gyorsan és visszafordíthatlanul módosíthatja azt, amit a természet
évezredek, évmilliók óta létrehozott. Itt is fontos felismerni szom
bati létünk lelkiismeretét, és a még be nem teljesedés napját, hogy
kiegyensúlyozott döntéseket hozzunk, amelyek során a tudás és a
hatalom képesek az önkontrollra mindannyiunk életének minősé

gi növekedéséért és egyáltalán mindenkiért,
Az eltökélt előrehaladás útján fiataljaink számára példaként

szolgál az, akire föltekinthetnek: Mária. Mi mást óhajtanék, mint
hogy fontolják meg felelősségüketa jövőért.

Az idő szombatján haladunk a nyolcadik nap felé: a "már" és
a "még nem" között el kell kerülnünk a "ma" abszolutizálását, a
triumfalizmus magatartását, vagy annak ellentétét is, a defetiz
must. Nem maradhatunk nagypéntek sötétségében, a "megváltás
nélküli kereszténység" állapotában. Nem siettethetjük húsvét győ

zelmének teljes kinyilvánulását magunkban, amely az Emberfia
második eljövetelében fog beteljesedni.
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Mint zarándokok kaptunk arra meghívást, hogy a remény, a
hit és a szeretet hitelességének fényes éjszakájában éljünk. Ebben
az értelemben a jubileumi év új hajnal, amely Isten csodáinak
megújult emlékei között azok végleges teljesedését várja. Ez táp
lálja elkötelezettségünket, ujítja meg elszánásunkat. Mindez meg
óv minket az Atya ölén, együtt Krisztussal (vö. Kol 3,3), miként
Mária, nagyszombat idején szeretetének gazdag hitével.

Az idő szombatja akkor majd megjelenik a szemünk előtt, a
már megígért hajnal színeivel. Es az elmúlt napok halvány fényei
után felragyognak annak a napnak az első sugarai, amely soha el
nem múlik, a nyolcadik napé, az utolsó napé, azaz az elsőé, a föl
támadottak örök életében, magában a Föltámadottban.

Minden esztendőben a húsvéti szent három nap ünneplése kí
sér, világosít meg minket a megemlékezésnek ezen az útján, A
szavak és a gesztusok gazdagságában ez irányítja mindenkor az
egyházat, hogy tudjunk olvasni az üdvösség tervének képében,
hogy megértsük, milyen irányba forduljunk, ezt a jövőt jelezve
előre. Meghívlak Titeket, hogy a húsvéti szent három napot így,
ebben a lelkiállapotban ünnepeljük, alaposan készítsük elő, folya
matosan értékeljük át az elmúlt évek eseményeit, hogy hasznára
váljék közösségeink öntudatának.

A mi ünneplésünk, amely az ambrózián liturgia gazdag hagyo
mányában gyökerezik, úgy lép be az "idő szombatjába", hogy be
lefoglalja azt Jézus húsvétjába, úgy merít annak gazdag jelen
téstartalmából, hogy élje kegyelmét, amely kiszabadít belőle.

Mind nagyobb meggyőződéssel járjunk ennek az ünneplésnek az
útján, és ezzel az érzékenységgel éljünk át minden liturgikus időt,

kezdve a vasárnapi ünnepléstől. Mindig ott találjuk magunkhoz
közel azt a segítséget, amellyel felülemelkedhetünk a fenyegető

szétszórtságon, és élni tudjunk abból a világító kegyelemből,

amelyet Nagyszombat Máriája ragyogtatott föl számunkra.

Pákozdi István fordítása
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