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A feltámadás
fényének keleti hírnökei
A. Tarkovszkij Andrej Rubljov cím ű filmjében, amikor az ikonfestő

szerzetes a zuhogó esőben csuromvizesen áll, szépen hallható az
eredeti szövegből, hogy a körülállók orosz nyelven a "rab" szóval
kommentálják életformáját: "Isten szolgája". Istennek ebből a sáros,
együgyűnek tekintett szolgájából lett hosszú hallgatása után a fel
támadás világának hírnöke, aki a Szentháromság örök boldogságot
jelentő asztalához vezette el népét. A sokak által kigúnyolt "kalu
gyer" nemcsak Krisztus és a Szentháromság ikonjának új dimenzi
ójával ajándékozta meg egyházát, hanem a Szentatya keletiekhez
szóló körlevelének találó kifejezése szerint maga is "az Ikon ikonja
szerinti lett", vagyis "a Képmásnak, a Fiúnak a képmására formál
va (oo.) a szeretet Lelke által lett elvezetve a tökéletes közösségig".

Saját hivatásomat sem képzelhetem el másként, mint hogy ki
zárólag "Isten szolgája" legyek. Annak az Istennek a szolgája, aki
megment ésünk érdekében minden kiváltságáról lemondva szolgai
alakot vett föl, s (oo.) hasonló lett az emberekhez (Fil 2,7), s szolgai
munkája végeztével kinyilatkoztatta: "Már nem mondalak titeket
szolgáknak, (oo.) barátaimnak mondalak titeket." Az egyik legko
rábbi szerzetes-ábrázol ásról, a kopt Ménász atya 7. századi ikon
járól is mindig ez a János evangéliumban fölajánlott barátság jut
hat eszünkbe. A Krisztus által átkarolt sivatagi atya mindnyájunk
hivatásának csúcsára jutott el az Üdvözítő barátságának élvezetében.

Az egyiptomi sivatag egyik ma is nagy létszámú monostorá
ban egy egész éjszakai virrasztás után a kairói papcsaládból oda
került Benjámin atya mesélte el, milyen boldog lehet az, aki való
ban Istent keresi, és be is illeszkedett a közösségbe. Öröm volt
hallgatni a fáradt és betegségéből még csak lábadozó, de hivatá
sával elégedett fiatal atyát, csakúgy, mint a már egy évtizede nyu
gati misszióban működő testvérét, Lukácsot, vagy a szomszéd
monostorok kipróbált "sivatagi atyáit". Az egyiptomi szerzetesek
életét az Istennel való állandó érintkezés tölti be ezerhétszáz éve, és
ez az intenzív lelki élet olykor a vezeklő atyák boldog arcára van írva.

Athosz hegyére, illetve a félsziget kikötőjébe tizenkét éve egy
Dimitriosz nevű szaloniki egyetemista kísért el. A fiatalember el
mesélte, hogy barátai egymás után ottmaradtak a legkülönbözőbb

monostorokban. "Az egyiknek a magas sziklára épült Szimo-Pet
rasz tetszett, a másiknak inkább a Filotheu monostora, s egyszer
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Az ukrán ortodox
szerzetesség virágzása

vegervényesen ott is maradt." A szünidőkben rendszeresen a
Szent Hegyre zarándokló fiatalok "megragadták a széles válasz
tékból" azt, ami leginkább érdekelte és vonzotta őket. Mint aki
szerelmes pillantást vetett a tömegből valakire, nekik is megtet
szett ez vagy az a festői szépségű monostor, akár hegycsúcsra,
akár lankásabb hegyoldalra vagy tengerpartra épült, s örömmel
lehorgonyoztak ott, bezárkóztak oda imádkozni, hogy egészen
"Istennek tetsző" életet éljenek. A Szent Hegynek ezek az ifjú és
öreg lakói ma is jelek, hiszen életformájukkal tanúskodnak arról,
hogy a pusztán gazdasági növekedéssel és fogyasztással mérhető

evilági értékrendszer nem az egyetlen lehetséges világrend. Ott
nem születik ugyan senki, csak szépen meghalni készülnek az ott
lakók, de mivel maguktól vállalják a Szent Pál által az önmegta
gadásra vonatkoztatott test "halálra adását", a világról lemondva
már egy új élet előjeleit is megtapasztalhatják. A feltámadás hír
nökei, akik kora hajnaltól Isten dicséretét zengik szinte szünet nél
kül, közösségileg és egyénileg is. Mivel Krisztus halálának jegyeit
hordozzák magukon, már az egyház megújulásának is eszközei.

Az ukrán sztuditák fő monostorában a már csaknem 90 éves
Gedeon atya szinte szégyenkezve mondja, hogy nekik az unyivi
házban csak alig egy tucat jelöltjük van. "Menj el bárhová az or
todoxokhoz, s ott majd látod, hogy nekik mindenütt rengeteg no
víciusuk van", Sztudita Szent Tivadar görög katolikus monostorá
ban is újabb és újabb jelöltek szinte egymásnak adják a kilincset.
A szomszéd faluban pedig az elmúlt öt év alatt nagy számban
összegyűlt nővérek szó szerint "kinőtték az óvodát", amit a ki
lencvenes években használatra kaptak. Látogatásunk napján ép
pen egy orvos-egyetemista lány bizonygalja lelki atyjának: "Édes
anyám ugyan semmiképp sem akarja, hogy otthagyjam az egye
temet, de én már nem tudok és nem is szeretnék másként élni,
mint ahogy itt ezek a nővérek imádkoznak." Egy másik, svájci
lány Sankt-Gallent és Európa csúcsát hagyta ott azért, hogy ebben a
sáros ukrán helységben teljesen az imádságnak szentelhesse életét.

Olaszország észak-nyugati csücskében a zsinat zárónapján ala
pított bose-i monostor ma már túlzsúfolt fiatal szerzetesekkel és
jelöltekkel. A több tucat katolikus és néhány református fiatal
mellett egy öreg kérte felvételét: Emilianosz ortodox nyugalma
zott metropolita, aki öreg napjaiban újra szerzetesközösségben
akart élni. Vele beszélgettünk a szerzetesi hivatásról. "Egyszer az
Athosz-hegyi Szent Sziluan tanítványának az angliai közösségé
ben jártam. A monostort alapító Szofronij atyával beszélgettünk,
aki elmesélte, hogy az egyik szerzetesnő a Skandináv-félsziget
egyik legsikeresebb balerinája volt. Egyszer csak idejött hozzánk, s
bevallotta, hogy őt most már egyáltalán nem érdekli a közönség, ha
nem csakis Istent akarja szolgálni."

Engem pannonhalmi diákéveim óta vonzott a szerzetesség, s
az első bulgáriai monostor-látogatás óta fokozatosan erősödött ez
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A bizánci szerzetessé
szentelés

a hivatásom. Csak nehéz volt megtalálni a helyemet. Roger
Schutz perjel éppen húsz éve Taizében azt tanácsolta: "Telepedj
csak le, imádkozz szerzetesként valahol a hazádban, s ott majd egy
szer csatlakoznak hozzád mások is, ha hasonló hivatásuk van."

Ehhez az életformához le is kell mondani sok mindenről, de
Isten bőségesen kárpótol. A bizánci szerzetesfogadalom evangéli
uma éppen ebben a meggyőződésünkben erősít meg: "senki sem
hagyja el otthonát, feleségét, testvérét, szüleit, gyermekeit Isten
országáért, anélkül, hogy sokkal többet ne kapna e világon, a
másvilágon pedig az örök életet" (Lk 18,29-30).

A szerzetessé szentelés szertartása sok mindent megmagyaráz.
A bizánci rítusúaknál a jelölt a hajdani katekumenek és bűnbánók

helyéről, a templom végéből, mezítláb és a tékozló fiú rongyaira
emlékeztető ócska ruhájában kezd bekapcsolódni a liturgiába:
"Tékozlással éltem föl mindenemet, Uram és Üdvözítőm, de most
szemeimet irgalmad kimeríthetetlen gazdagságára függesztem.
Atyai karodat gyorsan tárd ki felém, kérlek, és nyomorúságra ju
tott lelkemet ne vesd meg!" Miután jelképesen megismételte a
megtérés útját, s három földreborulás után eljutott az atyai karok
közé, ott az oltártól előhozott új ruhát és sarut kap, s a tékozló fi
únak jutott gyűrű már nem is szükséges, mert nyilvánvaló, hogy
a szerzetes egyszer s mindenkorra Istennek jegyezte el magát. Az
idősebb szerzetestársak testvérként fogadják be őt, s a hizlalt bor
jú helyett Isten Báránya leöletésének örök lakomájára hívják meg,
amelynek előízét együtt veszik magukhoz a szent kehelyből.

Tizenéves koromtól elbűvöltek "a hegyre épült városok", mint
például Pannonhalma, Tihany, Rila... De még szilárdabb volt el
szántságom a papi hivatás felé, hiszen már kisiskolásként is nap
mint nap imádkoztam azért, hogy "jó pap lehessek". Szerettem
volna paptanár lenni. Mi vonzott mégis további irányváltás felé?
Hiszen a papság is életem nagy feladata lett, főként mióta a pap
nevelésbe is bekapcsolódtam.

Az Ige, az Evangélium Jézusa, az egyházban hatékonyan mű

ködő Krisztus magával ragadott. Ha nem is olyan fogható, tetten
érhető formában, mint a gazdag ifjút, akire egy bizonyos pillanat
ban rátekintett és megszerette, de egyértelműen tudom, hogy éle
temet csakis az Ö szolgálatában érdemes tölteni. S az Ö Testénél,
Lelkénél, társaságánál, közelségénél, ikonjánál, áldásánál, egyhá
zánál fontosabb már semmi sem lehet az életemben. Öt követve,
vele egyesülve szolgálni az Atyát, ez a legfontosabb életprogram,
amit csak el tudok képzelni.

Fontos számomra a szentek közössége, Krisztus Urunk után ők

a legnagyobbak az emberiség történelmében. Nem e világ mércéje
szerint, hanem az eljövendő világ, a beteljesülés szempontjából.
Márpedig nekünk ez számít. Velük együtt maradni olyan, mint
egy álom. A szerzetesség közösség a bibliai szentekkel, próféták
kal, apostolokkal, akik a mennyei Jeruzsálem alapkövei, oszlopai.
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Aztán a vértanúkkal, akikhez hasonló hősiességre mi már nem
vagyunk képesek. S a szeritéletű vezeklő atyákkal, önmegtaga
dókkal, szent szüzekkel, akik számára nem e világ értékrendje,
hanem csakis az eljövendő világ, a beteljesülés mennyei Jeruzsá
leme számított. Velük együtt közbenjárni, életpéldájukon nap
mint nap épülni és hozzájuk fohászkodni olyan lehetőség, amihez
hasonlót semmilyen kultúrprogram nem kínál. Ök azok, akik e
tér-idő keretben már életmódjukkal is lIa föltámadás fiai, az Isten
fiai" (Lk 20,36). S ha ég és föld elmúlnak, az Igével együtt mara
dók azért nyomtalanul "el nem múlnak".

A szerzetesek öröme Sokak elképzelései szerint a szerzetesek inkább csak a bánatos
vezeklés, a kemény aszkézis képviselői. Én sem hittem, hogy fel
szabadult örömünnepre is képesek. Pedig mennyire! A vasárnap
ról vasárnapra a Pászkát ünneplő és a feltámadásra vonatkozó
öröm már az eljövendő élet teljességét elővételező öröm. A feltá
madás ünneplése szinte sehol nem ér véget a templomban. A
Pászka-vacsora titokzatos folytatása legkülönbözőbb formákat ölt.
Egyiptomban húsvéthétfőn a cellák kiürülnek, mert a szerzetesek
némi kis "piknikkel" a kertben közösen keresik a találkozást az
zal, aki feltámadása után kertészként jelent meg először Mária
Magdolnának. A szent Makariosz monostorban például a rózsalu
gasban elköltött közös étkezéshez társuló beszélgetés és a kűlön

legesen meghitt hangulat elkerülhetetlenül megérinti a jelenlévők

szívét. Az egyik szemtanú szerint a Föltámadottat ünneplő testvé
rek szinte már nem is e világban, vagy legalábbis az újra meg
nyílt paradicsomkertben érezhetik magukat e napon. Amint tehát
sokukon látszik, Istentől arra kaptak hivatást, hogy feltámadottak
legyenek. Nem abban az értelemben, hogya halál ne érné el őket,

hanem hogy már túl vannak az Istentől való elszigeteltségen, és
szeretetközösségként annak az Országnak tanúi, amelyik a feltá
madottak közössége, s amelyik Isten jelenlétét sugározza minden
ki felé. Ha nincs új családjuk, ezt nem hiányként kell átélniük, ha
nem abban a biztos tudatban, hogya Feltámadott már nekik is
helyet készített az Atya nagy családjában.

Az életmódjukat meghatározó evangéliumi helyek közül két
évtizede többször is volt alkalmam alaposabban is átgondolni
Krisztus Urunknak Lukács evangéliumában rögzített szavait: "E
világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy
eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem
nősülnek és nem is mennek férjhez. Hiszen már nem halhatnak
meg többé, mert az angyalokhoz fognak hasonlítani, és az Isten
nek a fiai, mert feltámadtak" (Lk 20,34-36). Ezt a titokzatos bib
liai igét olykor Szent János evangéliumának bizonyos verseivel
együtt magyarázták, amelyekben a feltámadás már jelenvalónak
tűnik. Vagy mások az utolsó boldogságot vonatkoztatták rájuk,
amely szerint lIa ti jutalmatok bőséges (nemcsak lesz, hanem már
most az!) a mennyekben". Sokan még a Jelenések könyvének
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Az angyali élet

111. János Pál:
Kelet Világossága.

SZIT, Budapest,
1995, 27. I.

2I.m.: 11. I.

A csönd

szép képét is idekapcsolták, mely az Isten Bárányának mennyei
kíséretéhez tartozó száznegyvennégyezer szentet így jellemzi:
"Asszonyt nem érintettek, szüzek maradtak, és mindenüvé követ
ték a Bárányt, ahová ment... (14,4-5). Az evangéliumban ugyan az
angyalokkal való egyenlőség ígérete eredetileg általában véve a
feltámadottakra vonatkozott, a Jelenések könyvének idézett helye
viszont lehetövé tette, hogy ezt a helyet a szüzekre és a szerzete
sekre alkalmazzák.

A keleti egyházban él még az a meggyőződés, hogy a szerze
tesség "angyali élet". Bár az angyalok közösségi életére vonatko
zó illúzióimat filozófiatörténet professzorom már az első szemesz
terben lerombolta, mégis meg vagyok győződve róla, hogy az Is
tent szolgáló szellemi lények sem állnak távol életmódunktól és
főleg liturgiánktól. Manapság férfiembemek talán bevallani is szé
gyen, hogy angyali módon szeretne élni, hiszen a közhiedelem
szerint ez ártatlan kislányok vagy aggszüzek privilégiuma. Mégis
vonz az oltár felé mindazoknak a szellemi lényeknek a jelenléte
is, akik kezdettől fogva "élvezik" az Isten közelségét, s az Úrral
együtt jelen vannak "bemenetelünk" idején. Nagy megtiszteltetés
ez a lelki-szellemi "koncelebráció". S ugyanakkor eljövendő örök
ségünk záloga is, hiszen az imént idézett evangéliumi szakasz
szerint a "feltámadás fiai nem halhatnak meg többé, mert az an
gyalokhoz fognak hasonlítani, és az Istennek a fiai".

Ahogyan hitünk szerint az angyalok szüntelenül látják Istent
és dicsőítik őt, a szerzetesség is mindenekelőtt az imádság és
imádás életformája. Aki valaha is belépett egy keleti monostor
templomába, a liturgia vagy zsolozsma közben megérezhette ezt
a "mennyei liturgikus légkört". "Keleten ugyanis belső kapcsolat
van a liturgikus imádság, a lelki hagyomány és a szerzetesi élet
között." - indokolja a Szentatya ezt a keletiekről szóló apostoli
levelébenI Az angyali istendicséret szépségét idéző bizánci liturgi
kus tapasztalat ugyanis még a pápa figyeimét is leköti: "Íme,
ezért lesz a liturgia a mennyország a földön. (...) A liturgikus
imádság (...) az emberi személyt a maga teljességében vonja be az
imádságba: és mindenben megnyilvánul a szépség." Ennek a
szépségnek a szemponljából már nem tűnik fölöslegesnek az,
amit mi nehezen viselünk el: "A szertartások elnyújtott ideje, a
könyörgések ismétlése, mindez kifejezi az egész személyiség fo
kozatos azonosulását az ünnepelt misztériumokkal. És így az egy
ház imádsága már a mennyei liturgiában való részesedés, a végső

boldogság elővételezése.,,2

Az istendicséret hangja mellett időről időre magával ragadott a
csönd. Nemcsak azért, mert a zajban nem lehet odafigyelni, össz
pontosítani az Isten igéjére, hanem gyakorlati okokból is: e világ
zajában nehezen haladok a munkáimmal, sőt még aludni is csak
nehezen tudok. A városokban élve nagyra értékeltem a Szentatya
szavait, akinek apostoli levele szerint az isteni "jelenléthez minde-
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3I.m.: 16. f.

A közösség

41.m.: 9. f.

"Kelet Világossága"

5I.m.: 5. f.

nekelőtt úgy közeledünk, ha hagyjuk magunkat ránevelni egy
imádkozó csendre (oo.) Hozzá a Szentírás és a liturgia imádságos
magunkba fogadásával közeledünk. (...) Ebben látom én azt az
imádságos magatartást és azt a teológiai módszert, amelyet Kelet
előnyben részesít, és állandóan felajánl minden Krisztusban hívő

nek. Be kell vallanunk, hogy mindnyájunknak szükségünk van
erre az imádott jelenléttel teljes csendre. Szüksége van rá a teoló
giának, hogy teljesen érvényre juttassa saját bölcsességi és spiritu
ális lelkét; az imádságnak, hogy soha el ne felejtsük, Istent látni
annyit jelent, mint annyira sugárzó arccal szállni le a hegyről,

hogy kényszerítve érezzük magunkat eltakarni azt egy lepellel, és
hogy közösségeink tudjanak teret engedni Isten jelenlétének, és
ígyelkerüljék önmaguk ünneplését't.'

A keletiek szerint az Úr előtt végső soron nem állhat egyedül
az ember, s a Szentatya szerint is minden szerzetesnek köze van
az egyház közösségéhez: "Bármilyen életmódot tartogat a szerzetes
nek a Szentlélek, ő hivatásának lényegénél fogva mindig a közös
ség embere...,,4 S a görög egyház nagy szerzetesalapítója, Nagy
Szerit Bazil minden szabály elé a szeretet főparancsát fogalmazta
meg, s igyekezett a közösségbe lépőket a szeretet paradicsomába,
valamiféle földöntúli békébe eljuttatni, ahol ki-ki felelősnek érzi
magát a másikért is. "A közös fedél, közös asztal, közös megértés
kereteit" eredetileg nem szabályzattal akarta biztosítani, hanem a
Szentírás legfontosabb idézeteiből ollóz ta össze az Evangéliumi
Etikát, a hivatás alapelveit és gyakorlását szabályozó kinyilatkoz
tatás igéit. Életszabályai szerint élve egyáltalán nem érzi magát a
nagy emberi közösségből kirekesztettnek az imádságra visszavo
nult szerzetes, sőt jobban a közösség embere lehet, mint a társa
dalom bármely tagja.

Amint az eddigi idézetekből is kiderülhetett, szerzetessé válá
somban a végső nagy ösztönzést az adta, hogy II. János Pál pápa
1995. május 2-án apostoli levelet adott ki Kelet Világossága kezdet
tel, ahol főként a keleti monasztikus életeszményt fogalmazta
meg. Talán soha még egy pápa sem fejezte ki ilyen hitelesen a ke
leti lelkiséghez, s azon belül a szerzeteseszményhez való ragasz
kodását: "Hallgatni akarom Kelet egyházait, mert tudom, hogy
ők élő tolmácsai az általuk őrzött hagyomány kincseinek."s Szá
momra sokat jelentett az új szív fogalmának tisztázása a keletiek
kel való kapcsolatban. A teljes szöveg így hangzik: "Ha olykor az
ortodox egyházakkal való viszonyukban félreértések és nyílt el
lentétek keletkeztek, ma mindnyájan tudjuk, hogy szakadatlanul
kell kérnünk az Isten irgalmát, adjon nekünk új szívet, amely
minden elvisel vagy okozott sértés után is képes a kiengesztelő

désre". Ezt a korszerű szempontot már semmiképpen se hagyhat
nám figyelmen kívül. S ehhez az új szív megszerzéséhez kapcso
lódik a megújulás lelki programjának ökumenikus megalapozása.

Keleti katolikus testvéreink tudatában vannak annak, hogy az
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Gl.m.: 3. f.

A monostorok

7I.m.: 9. f.

Bl.m.: 9. f.

lsten Szava ésaz
eucharisztia

ortodox testvérekkel együtt élő hordozói ennek a hagyomány
nak." - mondja rólunk a pápa. Tehát ha valaha is értékes volt a
keleti szerzetesi életforma, akkor ma végképp aktuális, hiszen a
világegyház is innen várja a megújulás impulzusait. "Kelet egy
házaihoz tartozó testvéreihez száll most a gondolatom, azzal a
vággyal, hogy együtt keressük az erőt, amellyel válaszolni tu
dunk azokra a kérdésekre, amelyeket a világ minden részén fel
vetnek az emberek, (.oo) annak tudatában, hogy az egység felé ve
zető lépéseket nem lehet újra meggondolni, mert ez az út vissza
fordíthatatlan, mint az Úr felhívása az egységre.:"

Mindezek előrebocsátásával a pápa "a keleti kereszténység szé
les tájait egy sajátos magaslatról szemléli, amely lehetővé teszi,
hogy annak sok vonását felfedezzük. Ez a magaslat a szerzetes
ség. (.oo) Ha Isten mindenestül hív valakit, mint a szerzetesi élet
ben, akkor a személy elérheti azt a legmagasabb pontot, amit fo
gékonysága, kultúrája és lelkisége révén ki tud fejezni"? Sokan
még szinte rossz néven vették, hogy a keletiek bemutatásakor a
pápa a megújulásnak csak egy sajátos eszményképét jelölte meg.
Szerinte "a monostor az a prófétai hely, ahol a teremtett világ Is
ten dicsőítésévé, a szeretetnek gyakorlatban megélt parancsa az
emberi együttélés eszményévé válik, és ahol az ember korlátok és
akadályok nélkül keresi Istent, és ezzel útmutató lesz mindenki
számára, akiket szívében hordoz és segít Isten keresésében". Ez
zel egyáltalán nem értékítéletet ad, hanem lelkiségi pontokat ah
hoz, hogyan léphetne be életünkbe a föltámadt Krisztusnak or
szága és Szentlelkének ereje. Ezek a lelkiségi pontok pedig a szer
zetességen túl is a minden megkeresztelt emberre jellemző szent
ségi élet alapelveihez vezetnek vissza. Hiszen a pápa is minden
megújulást végső soron a keresztségi újjászületésből eredeztet: "a
szerzetességet nem csupán úgy szemlélik Keleten, mint egy kü
lönálló állapotot, amely a keresztények egy kategóriájának a saját
ja, hanem sajátosan ú~y, mint viszonyítási pontot minden megke
resztelt számára, az Urtól kinek-kinek felajánlott ajándékok mér
tékében, amely úgy áll előttünk, mint a kereszténység jelképes
összefoglalása".B

"A szerzetesség sajátos módon kinyilvánítja, hogy az élet két
csúcspont között van felfüggesztve, Isten Szava és az eucharisztia
között." Ezzel a pápa nem a szerzeteseket helyezi előtérbe, ha
nem Isten igéjét, hiszen megújulásunk forrása csakis ez lehet:
"egy Szó, amely szólít, meghív, személyes válaszra késztet, ahogy
az apostolokkal történt. Ha egy személyt elér ez a Szó, akkor en
gedelmesség születik, a Szó meghallgatása a szó-fogadás, amely
megváltoztatja az életet". S itt méltán lehet a szerzetesre hivat
kozni, aki hivatásszerűen .mindennap az Ige kenyerével táplálko
zik. Ha ettől megfosztják, akkor éhen hal, és nincs több mondani
valója a testvéreknek, mert a Szó Krisztus, a szerzetesnek pedig
az a hivatása, hogy hozzá hasonuljon". Itt válik világossá, hogya
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9I.m.: 11. f.

1°l.m.: 10. f.

"tm: 14. f.

12I.m.: 13 f.

hagyományhoz való visszatérés nem üres frázis, hanem ahogyan
Jákobtól kezdve a Biblia nagyjai is tették: kútfúrást kell folytat
nunk, hogy a régi forrásokon keresztül visszataláljunk "atyáink
Istenéhez".

Ezt idézi föl a pápa a zsolozsma és "az igen gazdag liturgikus
himnuszköltészet" kapcsán, "amelyre joggal büszke minden keleti
egyház, s ami nem más, mint az olvasott, a megértett, a magunk
ba szívott és végül a megénekelt Szónak a folytatása"," Ugyanak
kor ennek az imádságos tapasztalatnak a csúcsán mutat rá az eu
charisztiára. Amikor életünk megújulására keresünk támpontot, ak
kor itt kell a lényegre bukkannunk: "Az eucharisztiában tárul fel az
egyház legmélyebb természete, amely az ünneplő gyülekezetbe
meghívottak közössége. Az eucharisztia az, ami elővételezi az embe
reknek és a dolgoknak a mennyei Jeruzsálemhez való tartozását.v'"

A keleti szerzetesről szóló pápai elmélkedés az imádság elem
zésével fejeződik be: "Imádságában elmondja a Lélek leesdését er
re a világra, és biztos abban, hogy meghallgatásra talál, mert ez
az ima részesedik Jézusnak ugyanilyen imájából. Így érzi meg,
hogy mélységes szeretet születik benne az emberiség iránt: az a
szeretet, amelyet Keleten az imádság oly gyakran tisztel Isten tu
lajdonságaként, hiszen Ö az emberek barálja."l1 Nemigen találhat
nánk ennél szebb eszményképet a szerzetesi megújuláshoz sem:
eszményképünk nem lehet más, mint az itt említett "emberszere
tő Isten, aki nem vonakodott saját Fiát feláldozni". Ez "az egyhá
zi közösség szolgálatában is megnyilvánul az idők és helyek sze
rint változó formában, a szociális munkától a vándorló prédikálá
sig. Kelet egyházai igen nagylelkűen élték meg ezt a feladatot, el
kezdve az evangelizációtól, (oo.) hogy aztán ezt kövesse a lelki és
anyagi segítségnyújtásnak sok más formája". Igen fontos szöveg
ez a megújulásunk értékrendje szempontjából. Az derül ki belőle,

hogya legfontosabb a testvéri és atyai szeretet hiteles megélése
lenne, s ebből táplálkozhat a lelkipásztori hatékonyság, hiszen
"ha szeretet nincs bennem, mit sem érek". Egyúttal fölmerül a
Szentlélek szerepe is: "Kelet különösen is azt tanítja, hogy vannak
testvéreink, (oo.) akiknek a Lélek megadta a lelkivezetés adomá
nyát: értékes vonatkozási pontok ők, mert annak a szeretetnek a
szemével néznek, amellyel Isten lát minket.,,12 A Szentatya itt az
orosz sztarecek virágkorára gondol, akik egyesítették a világról
való lemondást a világ szolgálatával. Szerinte mai "világunknak
igen nagy szüksége van atyákra", akiknek élete sugározza a
Szentlelket, s akik éppen ezért a Lélekből fakadó megújulás úttö
rői lesznek.

Hosszan lehetne még folytatnunk a megújulásra utat mutató
idézetek sorát. A pápai levél történelmi áttekintéséből azonban
elég azt kiemelnünk, hogy milyen "nagy a szétszakadásunk bű

ne", s hogy "keleti katolikus egyházaink is (oo.) milyen drámai se
beket hordoznak testükön, mert még akadályozva van a keleti or-
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todox egyházakkal való közösségük, jóllehet közös ezekkel az
13I.m.: 21.f. atyáiktól kapott örökségük".13 Egyházunk megújulásának a felté

telei bizonyos "új, bátor gesztusok": "Az Úr nyissa meg szívün
ket, térítse meg gondolkodásunkat és sugalmazzon konkrét, bátor
lépéseket, amelyek szükség esetén képesek áttörni a közhelyeket,

141.m.: 19. f. a kényelmes beletörődést vagy a hatalmi előnyöket.r'" A konkré
tan ránk vonatkozó következtetés végül is "a szerzetesi életnek jól
szervezett és kellő indítékokkal alátámasztott újrakezdése volt, ame
lyet az apostoli levél a keletiek szórvány-területeire is vonatkozta
tott: mert a keleti monostorok jelenléte nagyobb biztonságot adhatna

1\m.: 27. f. a keleti egyházaknak ezekben az országokban, ezenkívül értékes tá
maszt nyújthatna a nyugati keresztények vallásos életéhez iS".IS

Az egységtörekvés Mindez számomra megadta a döntő lökést, amelynek láttán
már "nem tekinthettem testre és vérre", egyszóval bármi áron
vagy mindenáron szerzetes akartam lenni. S egyúttal szíven talált
a keresztényegységtörekvések megújítására vonatkozó drámai
hangú végső buzdítás: "oo.mert a hit és szeretet teljes közösségé
ben megélt századok szent vágyakozása sürget minket. (00') Az
evangélium visszhangja továbbra is erősen hangzik, csak a mi
szétváltságunk gyengíti azt: Krisztus kiált, de az ember nehezen
érti meg szavát, mert nekünk nem sikerül egybehangzó szavakat
továbbítani. A mi szavaink örökre találkoznak majd a mennyei Je
ruzsálemben, de azt akarjuk, hogy ezt a találkozást már most elő

vételezzük a szent Egyházban. (oo.) A harmadik évezred embere
már élvezhesse ezt a felfedezést, akihez végre eljut az egyetértő

és ezért teljesen hihető szó, amelyet egymást szerető testvérek hir
detnek, akik hálát adnak azért a gazdagságért, amellyel kölcsönö
sen megajándékozzák egymást. És így jelenünk meg az Úr előtt a
kiengesztelődés tiszta kezeivel, és a világ embereinek biztos indo-

161.m.: 28. f. kuk lesz arra, hogy higgyenek.v'"
Ez volt tehát a Szentatya kérése, s aki ezt meghallja, szinte

nem is tehet mást, minthogy elindul ezen az úton. Bizonyára nem
véletlen, hogy szerzetesi fogadalomtételem épp a Kelet Világossága
kezdem levelének megjelenése első évfordulójára, Szent Athanáz
ünnepére lett kitűzve.

A napi zsolozsmánkban visszatérő zsoltársor természetesen
nem csak a szerzeteseké. Minden elkötelezett hívő őszintén el
mondhatja Istennek: "én a te szolgád vagyok". A mi helyzetünk
legföljebb annyiban más, hogy a szerzetesi fogadalomban már ön
szántunkból is életre szólóan és mindenestül .Jeszerződtűnk ne
ki". Vagyis inkább megkaptuk a kegyelmet, hogy Urunk sajátosan
gondjaiba vett és mindenestül magának tart fenn bennünket. S
már magunkra vonatkoztatva imádkozhaljuk a 26. zsoltár szavait
is: "Egyet kértem az Úrtól, ismét azért esdeklek: hogy az Úr há
zában lakjam életemnek minden napján" Adja Isten, hogy ez
"mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára" valósulhas
son meg.
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