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Ki a szerzetes?

Negatív felhang

Nemes célok

Mit jelent ma
szerzetesnek lenni?
Nehéz misztériumról tanulmányt írni. Jószerint nem is lehet, in
kább csak megközelítésre nyílik lehetőség. Induljunk talán kívülről

befelé.
Mit tud a szerzetesről a 21. századi magyar társadalom? Mit a

szerzetes környezete? Mit sejt meg a szerzetes létéből a külső

szemlélő? Álljon itt szemléltetésként néhány példa huszonéves
egyetemisták tollából. Köztük olyanok is megszólalnak, akik szer
zetest még életükben nem láttak. Szókincsük, fogalmaik, elképze
léseik, olykor téveszméik nagyrészt a mai magyar társadalom esz
meileg kilúgozott közegében keletkeztek.

1) Erre a kérdésre: Ki a szerzetes?, lazán csoportosítva, többek
közőtt ilyen válaszok születtek:

a) Az értetlenség mellett első szembetűnő vonásként jelentkezik a le
mondás, a világból való kivonulás motívuma. A külső szemlélő szerint
az első cselekvő személy mindig az ember, aki önállóan választ, vállal,
dönt stb... Az alábbi mondatokban, a helytálló megállapítások mellett
olykor erős a negatívfelhang:

- A szerzetes az, aki feladva az átlagos életvitelt, vállalva a
nem családi életet, isten (sic') szolgálatába áll.

- Olyan ember, aki elvonul a világ hívságától, lemond az élet
örömeiről és Istennek áldozza életét. Lemond a nemiségről és az
anyagi javakról.

- A világi élettel szemben a kontemplációt és az aszkézist vá
lasztja. Így készülvén a túlvilági boldogságra. E magasztos cél ér
dekében különféle fogadalmakat tesz ... Élete folytonos önmegta
gadás, lemondás a világi javakról, az evangéliumi erények gya
korlása.

b) A szerzetes élete valamilyen módon kapcsolatban áll az egyházzal
(bár ennekfogalma is cseppfolyós), egy meghatározott regulával, szerze
tesrenddel, esetleg valamiféle nemes céllal:

- A világi egyház (?) mellett az egyház másik jelentős része a
szerzetesség. A világtól elvonultan szervezett keretek között élnek
vallásos életet.

- Valamilyen regula szerint él a közösség tagja. Nem feltétle
nül felszentelt pap.

- Az egyházon belül valamely rend tagja, aki fogadalmat
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(szegénység, nőtlenség, valamely tevékenység) tesz az adott rend
regulájának elfogadására és egész életen át való szolgálatra Istennek.

- Az egyház kötelékében élő személy, aki lsten szolgájaként te
vékenykedik, megszabadulva az e világi élet felesleges hívságaitól.

- Szerzetes: Istennek hármas fogadalommal szentelt életet
folytató ember, aki lemondva önmagáról, a világról, életét a hit
nek és mások szolgálatának szenteli.

- Olyan férfi vagy nő, aki hajlandó elvonulni a világtól, hogy
teljesen Istennek szentelje életét... Más életmódot követ, mint az
átlagos ember, elsődleges helyen Isten áll. Kész feláldozni vágyait
egy közösségért vagy egy felsőbb hatalomért (?).

- Lemond a világi életben való részvételről, hogy Jézust szol
gálja ... példamutató életmóddal.

Tartalmas gondolatok e) Tartalmas gondolatok, többé-kevésbé fésületlen, bizonytalan megfo-
galmazásban, imitt-amott tévedéssel is megtűzdelve:

- A szerzetes az, aki elhivatottságot érez, hogy más életet éljen...
- Olyan pap (?!), aki valamely szerzetesrend tagja, a világtól

elzárkózva, kolostorban él és szent fogadalmat tesz.
- Krisztus jegyese, akinek különleges hivatása van, hogya vi

lágtól félrevonulva éljen és a világért imádkozzék.
- Olyan férfi vagy nő, aki életét Istennek szentelte. A társada

lomból kivonulva él, de az emberekért, a világért. .. Életükkel, lé
tükkel Isten országát kell tükrözniük.

- Életét Isten szolgálatának szenteli, önmegtartóztató életet él,
célja mások segítése. Idejét munkával, imával és elmélkedéssel
tölti. A világtól némileg el van szigetelve, szerzetesek között él.

- Olyan ember, aki úgy gondolja, hogy Istenre akar figyelni,
de maximálisan, így bevonul a rendbe... Kizárja azokat a dolgo
kat, amelyek elvonnák a számára leglényegesebbrőla figyelmet.

- Aki komoly, megfontolt elhatározás eredményeként Isten
szolgálatára - és mindenre, ami ebből következik - teszi fel éle
tét. Kizárólag Istennek, Istennel szeretne élni. A szerzetesnőket

Krisztus jegyesének nevezik.
- Életét közvetlenebbül állítja Isten szolgálatába... Legfőbb te

vékenysége Krisztus követése.
- Szerzetesnek azokat az embereket nevezzük, akik egy kö

zösségben élve valósítják meg Isten szeretetét.
- A szerzetes az, aki személyesen próbál Istennel kapcsolatot

teremteni és kizárja a közvetítőket (?), például papokat, püspökö
ket, valamint megpróbál Istennek tetsző életet élni, a bűnös világ
tól elzárkózni.

- Olyan ember, aki életét annak szentelte, hogyelmélyüljön a
Szentírásban, teljes lelki és szellemi életet éljen.
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Pragmatikus
meglátások

Frappáns
megállapítások

Szabatos
megfogalmazások

d) Történelmi összefüggésben megfogalmazott, pragmatikus szemlélet,
végén helytálló meglátással:

- Olyan emberek, akik olyan közösségbe vonulnak, ahol za
vartalanul gyakorolhatják feladataikat, a gyógyítást, a tanítást, a
könyvmásolást és -írást., Krisztusnak örök hűséget fogadnak.

e) Frappáns, esetenként eredeti megállapítás:
- A szerzetes szenvedélyes istenkereső, aki ezt főfoglalkozás

ként űzi.

- Isten szolgája, szegénységet, tisztaságot és engedelmességet
fogadva.

- Férfi vagy nő, aki Istenhez köti életét.
- Életét Istennek, Krisztusnak ajánlotta. Közösségben él. Foga-

dalmat tesz.
- Szüzességi, szegénységi, engedelmességi fogadalmat tevő

egyházi személy.
- Olyan személy, aki az adott rend reguláját elfogadva szerze

tesi fogadalmat tett.
- Teljes életét Istennek adó személy. Lehet férfi vagy nő.

- Olyan egyházi személy, aki Isten szolgálatába áll... Vannak
nővérek és apácák köztük (!).

- Szerzetes az, aki belép egy rendbe, annak reguláját magára
veszi. Aki elhivatottnak érzi magát arra, hogy Istent szolgálja.
Férfi. Lehet nő is (!).

- Az a férfi vagy nő, aki életét Istennek szenteli, és ezt az
egyház előírta formában teszi.

- Teljesen Istennek adja magát, s ebből a szeretetkapcsolatból
szolgálja az embereket.

- Az egész életét Istennek ajánló, Isten szolgálatára szentelt
ember. Nem feltétlenül pap.

- Isten szolgája, egyházi személy, aki szabad akaratból válasz
totta ezt az életet.

- Jel-ember, a jövő jele.
- Az a férfi vagy nő, aki teljesen Istennek szenteli életét. Fő

kritériuma a szüzesség.

ft Néhány lényegre mutatá, szinte szabatos megfogalmazás:
- Olyan férfi vagy nő, akit Isten meghívott, hogy szegénység

ben, engedelmességben és tisztaságban szolgáljon neki. A szerze
tes jel a világban, az eljövendő Ország hírnöke.

- Az a keresztény férfi vagy nő, aki Isten szerető hívására vá
laszolva Istennel köt örök szeretetszövetséget.

- Isten hívó szavát, szeretetét meghallja, s erre elhivatottság
gal válaszol, őszinte szeretettel. A személy nő vagy férfi.

- Az a férfi vagy nő, aki megtapasztalva Isten szeretetét, fel
tétel nélkül igent mond rá.
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Mit jelent ma
szerzetesnek lenni?

Igényes elvárások

- Krisztuskövető férfi vagy nő, aki fogadalmak alapján éli Is
tennek tetsző életét.

- Olyan férfi és nő, aki szeretetkapcsolatát Istennel éli meg,
így Isten Országát már a földi életben megvalósítja (vagy közelít
hozzá).

- Olyan férfi vagy nő, aki Istennel köt házasságot.

gJ Ami a szerzetesség genezísét illeti, figyelemre méltó az alábbi spi
ritualitástörténeti megközelítés:

- Az első szerzetesrendet Pakhomiosz alapította a gyengébb
hívők számára, akik nem bírták a remeteséget.

2) A második kérdés közvetlenül a címben megadott témát cé
lozta meg: Mit jelent ma szerzetesnek lenni? A feleletek többsége
e korosztály jó megfigyelőkészségéről, kritikai szelleméről és igé
nyes elvárásairól tanúskodik. A kérdés természetéből adódik,
hogy gyakran ismételnek pragmatikus szempontokat. A konkrét
ismeret, személyes tapasztalat, élmény hiánya természetesen e vá
laszokban is jelentkezik. Többen nem tudtak feleletet adni.

aj Arról a világról, társadalomról, polítikai összefüggésekről, érték
rendről, illetve ennek hiányáról, amelyben a szerzetes is él, éles hangú
bírálatot mondanak, ugyanakkor kifejezík igényes elvárásaikat, megjelöl
ve a mai szerzetes jeladatait:

- Megbecsülés és a világ megértése nélkül is vállalnak egy
olyan életformát, amely egy nyitott világban bezárkózást jelent
sokaknak.

- A mai világban, amikor nincs egységes értékrend, s látszó
lag a keresztény vallás szerepe is csökken, nekik is feladatuk a
keresztény értékek megmentése, s ma is nagyon sok ember segít
ségre szorul.

- Ahhoz, hogy valaki szerzetes legyen, bátorság és elhivatott
ság kell, mert a mai világ értékrendjében nem ott foglal helyet a
szerzetesség, ahol évszázadokkal ezelőtt.

Abban a világban, ahol az ember csak a megszerzett javak
alapján értékes, hasznos vagy sem, a szerzetes egy egészen más
értékrendet él és jelenít meg.

- (Bemutatják) a fogadalmat jelentő erényeket, az emberi érté
keket és a hit fontosságát az életünkben, valamint azt a tényt,
hogy le lehet mondani a világról és annak vágyairól.

- A mai világban a szerzetesek igen hasznos tevékenységet
végezhetnek. .. Korunk egyre jobban halad a materiális javak hal
mozása felé és a korábbi értékrend felborul. A hit és a morál hát
térbe szorult az agresszíven növekvő technikai vívmányokkal
szemben. Így a mai kor sokkal kevésbé kedvez a monasztikus
életnek, mint az amúgy is túlvilági életre összpontosító középkor,

- Ma a szerzetesek sokkal inkább a világtól elvonult, de job-
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Társadalmi
kirekesztettség

Az állandóság, a
folytonosság

bítására törekvő emberek, mint régebben... Egyszerre furcsább a
mai ember számára, mert más a gondolkodásmódja, és a világ
nem érti, miért mond le valaki a "világi örömökről", ugyanakkor
elfogadhatóbb is.

- A világ szemében ma különösen furcsa, ha valaki szerzetes
lesz, talán éppen ezért különösen felelősségteljes feladat. Az elide
genedett, fogyasztói társadalomban valami olyat képvisel, ami az
zal teljesen szemben áll.

- Ma a szerzetesek leginkább példát tudnak mutatni a többi
ember számára. Másokat is elvezethetnek az Istenkövetés (sicí)

helyes útjára ... Áldozatot is jelent, mert a világban sok hitetlen
ember nem fogadja el a vallást.

- Tanítani, jelen lenni, műveltnek lenni. Okosságot jelent, tisz
tánlátást... A remeteségnek ma nem veszik hasznát (!).

b) Az elidegenedés, elavultság s ennek következményeképp a társadalmi
kirekesztettség motívuma is hangot kap:

- Ma azok lesznek szerzetesek, akik abszolút nem tudnak
azonosulni a mai világgal, elvetik azt, és olyan erős hittel élnek,
hogy magukra tudják vállalni a szüzességet.

- A közgondolkodásban. mivel a keresztény hit nem olyan
társadalmat összefogó erő, mint az iszlám, az egyház hatalmának
elmúltával idejétmúlt, haszontalan, ósdi dolog. A művelt ember
ehhez még hozzáteszi, hogy tiszteletre méltó. Az egyházi kisebb
ség számára pedig az értékek megőrzését, a reményt jelenti, hogy
talán még nem jött el a vég (?!).

A mai szerzeteseket kirekeszti a társadalom nagy része, felfog
hatatlan és érthetetlen dolognak tartják, hogy valaki ezt az utat
választja. Szerzetesnek lenni, ma, nehéz választás...

e) Az állandóság, a megszakítatlan folytonosság faktorait jelzik az
alábbiak:

- Változik az, hogy mit jelent szerzetesnek lenni? .. Ez ma is
ugyanarról szól: szolgálat.

- Közösséget vállalni Istennel és az emberekkel, bemutatni azt
az életet, ahogyan a szerzetesek élnek.

- Jelenti az egyes rendek hagyományainak követését és a
szolgálatot.

- Talán ugyanazt, mint annak idején: követni Krisztust, meg
tartani az evangéliumi tanácsokat.

- Ma is ugyanazt jelenti, csak a kor felfogása változott, kevés
bé szigorú. A szerzetesi élet szabályai pedig ugyanazok.

- Ugyanazt jelenti, mint pár száz évvel ezelőtt. A szerzetest
olyan embemek kell tekinteni, aki tisztában van önmagával és az
zal, hogy milyen cél vezérli az életét. Lehet, hogy ezt sokan nem
mondhatják el magukról.

- Az elhatározás komolysága és célja mára sem változott.
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- Ugyanazt jelenti, mint más korokban... A legfontosabb ma is
az, hogy az életükkel hirdessék Isten országát. Ma talán ez fonto
sabb, mint bármikor máskor, mert ilyen a kor, amiben élünk.

- A szerzetesi élet eszmei tartalma nem változik, csak külső

formája, ami talán kevésbé kötötté vált.
- A körülmények megváltoztak ugyan, de a szerzetesi élet

célja és eszméje nem. Szolgálni az Urat egy közösségben, nyugod
tan a külvilágtól.

- A mai szerzetesség értelme ugyanaz, mint korábban volt, de
mára az életforma azzal is jár, hogy a szerzetesnek teljesebb "el
zárkózást" kell vállalnia, hiszen a társadalom nagyobb részének
értékrendje kevésbé fogadja el, mint az előző korokban.

- Ma is Krisztus hívása miatt állnak szerzetesnek (sic!) az em
berek, elfutván a világ bűnei elől, hogy szolgáljanak Krisztusnak.
Nem tudom, manapság ez nehezebb vagy könnyebb.

Tömör válaszok d) Tömör, a lényeghez is közelítő válaszok:
- Mit jelent ma szerzetesnek lenni? Isten szeretetét.
- A regula és az egyéni karizma szerint Isten országának épí-

tését, a főparancs teljesítését.
- Hitvallást, isteni és emberi szolgálatot. Folytatni a régi ha

gyományt.
- Tanúságtételt Jézus mellett, hogy közelebb segítsék az em

bereket Istenhez.
- Jel a szerzetes a (mai) világ számára.
- Ma szerzetesnek lenni? Tanúsítani a világnak Krisztus szere-

tetét, amit osztatlan szívük fejez ki ... Krisztus előbb szeretett minket.
- Isten szeretetét közvetíteni.
- Láthatóan megjeleníteni, képviselni, hirdetni - pusztán már

az életforma által - Isten eljövendő s már jelenvaló országát.
- Arra kell törekednie, hogya tevékenységben is Istent keres

se, illetve ezeken keresztül másoknak tanúskodjék Istenről.

- Mély elhivatást és önmegtartóztatást jelent. Szükség van rá,
mert kell, hogy a világban legyen Istennek szolgálója.

- Ma tudnia kell lemondani nagyon kellemes dolgokról; (jelle
mezze) önmérséklet és mértékletesség...

- Ma, mint mindig, a szerzetes jel, egy másfajta élet lehetősé

gének jele. Azé, hogy van Isten, és hogy érdemes, lehetséges az Ö
útján járni, az Ö törvényei szerint élni.

- Közvetíteni Isten szeretetét, elvonulni, de mégis az embere
kért élni, a szegényeket segíteni... A szerzetesség most kezdi
visszanyerni régi helyét.

Ezek az idézetek magukért beszélnek. Átvéve a szót, megismétel
hetjük: való igaz, hogy nagyon nehéz a megszentelt, szerzetesélet
nek misztériumáról valamit is elmondani. Magának a szerzetesnek
talán a legnehezebb.
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A szerzetesnek voltaképp csak Istenről kellene szólnia, Krisz
tusról, a Megfeszítettről. S a megváltásról. Megváltott, megajándé
kozott, szeretetbe burkolt létünkről. Ekképp tehát az emberről, 
aki ugyancsak misztérium. S így az ember és Isten kapcsolatáról,
ezen belül arról a sajátosan megszentelt életállapotról, ami nem a
birtoklás, hanem a lét szintjén tapasztalható meg.

A reflexió kiindulópontja egyszerű: minden embernek van hi
vatása. Senki sem kapott véletlenül életet. A teremtésben nincs se
lejt, melléktermék, hulladék. Minden ember - nemétől, fajától,
vallásától, fizikai állapotától stb. függetlenül - Istennel megélt
örök boldogságra hivatott. Amint ez a meghívás, úgy a megvál
tottság is egyetemes, minden emberre vonatkozik.

A hittel megajándékozott és azt elfogadó keresztény abban a
szerenesés helyzetben van, hogy az egyházban megismerheti
Krisztust, a Megváltót, az Üdvözítőt. Az egyetlen Modellt, aki
minden kor valamennyi embere elé élte, bemutatta küldetését. A
keresztségi konszekrációval ezen egyetlen Küldetésben részesedve
mondhatja az ember: hivatása van. Személyre szabott, páratlan,
megismételhetetlen.

Kétféle életállapot A keresztény hivatásokat - megtartva a misztérium iránti tiszteletet 
kétféle életállapot szerint szokták osztályozni:

1) Férfi és nő kölcsönös szeretetkapcsolata, értékes önmaguk feltétel
nélküli egymásnak ajándékozása: ez a titokzatos szerelem, a házas
ság. Ez az életállapot érthetőí-nek tűnik), pedig lényegét tekintve
ugyancsak misztérium. Miért ez a férfi szereti meg ezt a nőt? Mi
vonzza őket egymáshoz? Miért tud egyik is, másik is lemondani
saját magáról, azért, hogya másiknak örömet szerezzen, a másikat
boldoggá tegye? Miért tudnak hűségesekmaradni holtomiglan-hol
todiglan? Miért? Nincs rá válasz.

Hitvesi szeretet Milyen Isten-adta rajongó szerelem fűzhétte egymáshoz az ifjú
Árpád-házi Szent Erzsébetet és kedves fivérét, Lajos őrgrófot? Is
tenben szerették egymást, Tőle fogadták gyermekeiket, kiáradó
szeretetüknek nem volt határa. Örök hűséget esküdtek egymás
nak, nem ideigvalót. Krisztuskövető útjuk az idő egy meghatáro
zott pillanatában összetalálkozott, keresztény hivatásuk összekap
csolódott, hogy Istenben örökké szerethessék egymást.

Az évezredek során hányan szerették s szeretik ma is így egy
mást, élik hivatásukat, kézenfogva segítik egymást a Krisztuskö
vetés olykor szűkre szoruló ösvényén! A Teremtő Isten boldog
munkatársai.

Túl eszményi volna a hitvesi szeretet e képe? Ritka az ilyen
házasság? Biztos, hogy nem Istenen múlik!

2) A nem házas állapotban élők, az előzőhöz képest szűk csoport
jában (a szerzetesség soha nem tömegmozgalom!) sajátos prófétai
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hivatást kaptak azok a keresztény nők és férfiak, akik Isten már
jelenlévő, de még beteljesedőbenlévő országáért Istennel közvetle
nül élik meg az örök hűség szeretetszövetségét. Általában őket

szoktuk hívni konszekrált életű szerzeteseknek (remeték, megszen
telt szüzek, aszkéták, monasztikus szerzetesek, apácák, szerzetes
testvérek és nővérek stb.). Nem ők választották, vállalták ezt a sa
játos hivatást, hanem Isten örök hívására szabad akarattal, szerel
mes szívvel igent mondtak, "Istennel kötöttek házasságot".

Prófétai hivatás Az első, aki öröktől szeret, viszontszeretetre s prófétai feladatra
hív: Isten. Szabadon kimondott választ vár. El lehet tehát Ót uta
sítani, hívását elhárítani. Ez a lehetőség mindig megmarad. Az
embert saját képére és hasonlatosságára teremtő Isten vállalja ezt
a kockázatot.

A meghívott Igen-válaszát az egyház szentesíti: s amikor ezt
elfogadja, a lélek-jegyest örökre elgyűrűzi a Vőlegénnyel, Krisz
tussal. A megszentelt életű szerzetes ettől kezdve nem magáé, ha
nem azé, akit a lelke szeret.

Útja Krisztusé. Tankönyve a Szentírás, különösképp az Evangé
lium. Étele maga Krisztus, az Eucharisztia. Krisztus küldetésében
részesedve próféta: létével, életével hirdeti, hogy van Isten! Hogy
minden látszat ellenére megváltottak vagyunk. Hogy az ember
zarándokúton halad, célja a mérhető időn túli örök boldogság.
Örökké... Örökké... - hajtogatta a hatéves Avilai Teréz, s ez a szó
jegyesi várakozássá varázsolta egész életét!

Mit jelent tehát ma keresztény szerzetesnek lenni?
Ugyanazt, mint kétezer éve.
Lényegét tekintve nincs s nem is lehet benne semmi új, semmi

modem, semmiféle szenzáció.
A mai szerzetes, megszentelt szüzek, vértanúk, remeték, aszké

ták utódának tudva magát követi az őt meghívó Krisztust. Elődei

gazdag örököseként ő is Krisztus katonája tmiles, proeliator, bellator
Christi), kezében a hit pajzsa (scutum fidei), rajta a remény vérte
zete (lorica spei), ereje, virtusa a szívébe árasztott szentlelkes sze
retet (caritas), fegyvere a kereszt (signum crucis) és az áldás (benedic
tio). Testvéri szeretetének lefordítása az ima (oratio) és a társadalom
kihívásaira adott evangéliumi válasz, vagyis szolgálat (servitium).

Mesterével együtt haláláig harcol a világban jelenlévő szemé
lyes Gonosz ellen: szívében radikálisan szakítva a bűnös bírvágy,
az élvezetvágy és mások hatalmi leigázásának kísértése ellen.
Nem birtokol, nem használja a másikat, nem hatalmaskodik. A
világban él, de egyszer s mindenkorra szakított a reklámszínek
ben ágáló, magát tetszetősen kellető bűnnel. Krisztus Szívével
szeretve küzd minden ember, vagyis testvérei üdvösségéért. Léte
leme az állandó ima Annak jelenlétében, akinek jegyese, követője,

választott prófétája.
Létének lényege önmaga előtt is Istenben van elrejtve Krisztus

sal (Kol 3,3), útja az evangéliumi szűk ösvény, vagyis a keresztút,
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halála kikerülhetetlenül a megfeszíttetés Krisztussal (Gal 3,19). S
ebben rejlik boldogsága.

Odaajándékozott létét a mélységek csendje veszi körül; az
ágostoni benső végtelenben él, hittel és eszkatologikus reménnyel.
Olyan esendő, botladozó ember, mint bárki más, hibái gyakran
nagyon is szembeötlőek, de Istenért még esendő önmagát is derű

vel tudja elviselni. Nem beszél, szónokol az alázatról, csak az
igazságot keresi magában, közösségében, testvéreiben, az egyház
ban és a teremtett világban. Krisztussal együtt reméli minden em
ber üdvösségét.

Külsőleg? Iel-mívoltából következik, hogyegyértelműen felis
merhető, de nem feltűnő. Ruházata egyszerű, szegényes, ugyan
akkor tiszta, gondozott. Magatartása udvarias, nyitott és előzé

keny, egyszersmind tartózkodó. Ha lehet, kikerüli az erőszakot,

de vállalja a lenézést, a mindenkori társadalmi agressziót. Az el
lentmondás jele, mert némán Istent kiált. Tudja, hogy mindig ki
lesz téve értetlenségnek, üldözésnek. Ez szinte együtt jár hivatásá
val. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak: áll minden
Krisztuskövetőre, fokozottan a szerzetesre.

S ez így van rendjén.
Végül mit nem jelent sem a múltban, sem ma szerzetesnek len

ni? Nem jelenthet látványos sikert, bókokat, elismerést, szédítő

karriert, ünnepeltetést, kitüntetéseket, még kevésbé csillogást,
összkomfortos kényelmet avagy létbiztonságot. Nem jelenthet
sem lírai ömlengést, önreklámozást, sem kicsinyes önszeretetet.
Különféle címkék alatt nem jelentheti a világgal való azonosulást,
sem felfordult értékrendjének megalkuvó átvételét, vagy ezzel el
lentétben végletes ítélkezést, másokra szórt anathémát. Soha nem
jelenthet immanens, evilági szemléletet, a bűn tagadását vagy el
kendőzését.

A szerzetesi megszentelt élet eszménye, akárhonnan közelítjük
is, a hit titka, személyes misztérium marad. A háromságos Isten
ről szól, kimondhatatlan szeretetéről, emberhez hajló irgalmáról, a
világ és az ember eszkatologikus céljáról, végső soron Isten dicső

ségéről s így az ember Isten-akarta boldogságáról.
Hála legyen érte!
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