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GIOVANNI MARIA
VANNUCCI

Giovanni Maria Vannucci
1913-ban született a tosz
kán Pistoia városában.
1936-ban szerzetesi fo
gadalmat tett és belépett
a SzüzMária-rendbe, egy
évvel k és őbb szentelték
pappá. Az 1950-es évek
Firenzéjének kulturális és
vallásos életében Giovanni
atya az egyik legmegha
tározöbb egyéniséggé váll.
1967-ben a San Pietro
al/a Stinche nevü kolos
torba került, itt újfajta
szerzetesi életmódot ve
zetelt be, amely egyházi
ak és világiak elótt egy
aránt nyitva állt. 1984-ben
halt meg, a Firenzéhez
közeli Monte Senario he
gyen épült Szüz Má
ria-rendi kolostor kicsiny
temetöjében helyezték örök
nyugalomra. Halála után
volt szerzetes társai és
barátai kezdtékkiadni írá
sait (verseit, összegyüjtött
prédikációit), és az azóta
eltelt évek azt igazolják,
hogy Giovanni atya nem
egy elszigetelt, furcsa
hangja az emberi tör
ténelemnek. Üzenetét, mit
kortársai még nem voltak
képesek megérteni, ma
már egyre többen értik.

A felébredés
Az adventi időszak, mellyel arra készülünk, hogy az Ige test et ölt
sön bennünk, Krisztu s kemény és feddő szava ival indul: az özön
víz vá rha tó volt, eze r jel utalt rá, ám az emberek továbbra is
ugyan olyan szé tszó rt és figyelmetlen mód on éltek, csupán Noé és
fiai voltak résen, és így megm enekült ek. Legyetek ébren, az Em
berfia vá ra tlanul érkez ik, csak az menekül meg, ki nyitva tudja
tartani szemé t, és látja az Ő eljöttének jeleit (Mt 24,37-44) . Legtj etek
ébren! Virrasszatok! Ne aludjatok! - gyakori kifejezései ezek Krisz
tus prédikációinak. De mely álomból kell felébrednünk?

Sokféle az alvás, és sokféle az ezekből való felébredés. Létezik
a fárad ságos nap ot követő alvás, melynek során testünk pihen,
erőt gyűj tvén a másnapi folytatáshoz. Aztán ott az akara tkép te
lenség és a tehetetlenség álma, amelyben az él, ki hagyja, hogy
az élet úgy sodorja ide-oda, mint valami szalmaszálat. Egy sú
lyos betegség kimenetelének sorsá ról is dönthet egy hosszú,
mély álom.

Mindezekből létezik felébredés, de egy ik sem az, amire Krisz
tus pa ra ncsa utal: Legyetek ébren! Egy szinte alig érzékelhető

álomról va n sz ó, melyben akár a legaktívabb és legdolgosabb
ember is leélheti az életét. Embertársaink zöme alussza ma is a
lélek és a szív álmá t, am ely megakadályozza, hogy isteni és az
öröklétre rendeltetett sorsukról tudomást sze rezzenek, nem hall
vá n az t a han got, mellyel a min d többre érde mes lélek esde kel,
és szól nem es és magasztos vágyairól.

Legyetek ébren! - e keresztényi kifejezés annyit jelent, nyissá
tok ki lelki sze meiteket, és vegyétek vég re ész re, hogy ember i lé
nyü nk I stentől származik, amely a legtisztább form ában az Em
ber fiában, Jézus Krisztu sban teljesedett ki. Ha nyitott sze mmel
járt ok, eléritek Őt. Benn e egyesül az Örök, mely isteni eredetű,

és a halandó, mely gya rló emberi természetű, ezá ltal nem k ülön
bözik sem I stentől , sem embertől , hanem egyszerre ember és Is
ten, Isten és embe r. Ki engem lát, látja az Atyát; ki benneteket befo
gad, cngcm fogad be, ki bcfogad engcm, befogadja az Atyát, aki engem
hi/döft . Krisztu s sze mélyében a föld i és az égi, az anyag és a
szellem, ember és Isten ugyanazon a szi nte n él, és eze n ellenté
tek egysége az, mely az igaz lel kü letű emberiség szá má ra meg
hozza a megváltás misztériumát , ame lyben az árta tlan lakol a
bűnösér t, és a Lélek kínlódik az anyag börtönében .

Megretten vén e valóság tól, inká bb szemü nket behunyva az
álomba menekülün k.
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Mikor alszunk, akárcsak Noé kortársai, nem látjuk, mit, kik
virrasztanak, látnak. "Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyiket
magához öleli a Fény, a másikat dermedt életének ide-oda
rohangálásai béklyózzák le. Két asszony őröl a kézimalommal:
az egyiket az újra testet öltött Isten öleli magához, a másik pe
dig folytatja ugyanazt az elfásult, monoton mozdulatot" (Mt,
24,40---41 ).

Akik nem virrasztanak, megmaradnak a közömbösség langyos
vizében, elmerülvén biztonságot nyújtó álmukban, amelyben lel
kük nem reagál többé se a Jóra, se a Rosszra, és lényük isteni
szikrái is kihunytak. Magukon kívül senki nem érdekli őket. E se
gonosznak, se túl jónak éppen nem mondható embertípus csak
annyiban hajlandó Jót vagy Rosszat tenni, amennyiben az nem jár
se fáradsággal, se veszéllyel. Száraz, megújulásra képtelen erköl
csiségük torz szemüvegén keresztül néznek ugyan a világba, de
nem látnak semmit, azaz csak annyit hajlandók észrevenni, ami
nek azonnal haszna adódik. Ezek az emberek a társadalom min
den rétegében fellelhetőek: a gazdagok és szegények, a polgárok
és munkások, a hívők és hitetlenek között. Zavartalannak tűnő ál
muk mélyén viszont ott bújik a félelem élettől és haláltól, maguk
pedig se nem élők, se nem holtak.

Mikor felvirrad a Nap, melyben ráébredünk Krisztus is
ten-ember mivoltára, immár elindultunk azon az úton, ami az
emberi lelkület kiteljesedéséhez vezet. Ki felébredt, nem vissza
kozik attól a feladattól, amit a teremtésben az embernek szánták:
a mindig felfelé haladás útját, melyen a lélek magasságaiba jut.
Ki felébredt, megérti, hogy e földön csupán zarándokok va
gyunk, s arra lettünk elhívatva, hogy tudásunk és képességeink
teljes latba vetésével megmérettessünk, majd megítéltessünk. Ki
felébredt, azt sem felejti, hogy e földi zarándokúttól függ min
den, mely lényünk legnemesebb, lelkünk legbelsöbb igazát ala
kítja. Ezért kell mindig messzebb, egyre feljebb kívánkoznunk;
legyünk olyanok, mint húrjában a pattanásig feszült nyíl: ami
lyen magasba ér, ott is marad.

A Krisztus valóságára ébredés nem könnyű utat, hanem egy
szűk ajtón való át jutást jelent, ami arra készteti az embert, hogy
a tétlenség állóvizének posványából kiemelkedve fordítsa min
den energiáját a Lélek felülemelkedésére, s annak belső megtisz
tulására, valamint hogy legnemesebb tulajdonságainak felhasz
nálásával eljusson létének kiteljesedéséig. E felébredt lelkület
tisztában van azon elhivatottságával, hogy gyözedelmeskednie
kell nundennemű álom és elalvás felett, hogy meg kell valósíta
nia az emberiség legféltettebb és legdédelgetettebb reményeit, és
hogy minden erejével építenie kell lsten népének országát.
Krisztus azt mondja: Én vagyok a fény, és Cyíiztcm a vi/ág fe/ctt 
ugyanígy az álmából felébredt emberiség is gyöz a világ felett,
hogya Fény részese legyen, majd belép Noé bárkájába. felelvén
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az isteni elhívás parancsára, s maga mögött hagyja a gyarló föl
di vágyakat, ho gy az Ég, a Világ Fényességének akaratát betel
jesítse.

Ez az ébredés, lsten fiainak világra jötte halandó emberi test
ből, kemény és kü zd elmes harcot kíván. Nem azt jelenti, hogy
büszkén meg kell tagadnunk a világo t s annak szenvedélyeit ,
han em, a krisztu si elh iva tottság sze rint, az élet teljességére kell
törekednünk, ami annyit tesz: vállalnunk kell a veszélyeket, a
próbatételeket, hogy lelkünket erősítsü k, s ezá ltal azt egyre na
gyobb magasságokig vigyük. Ki felébredt, meg kell, hogy vívja
csatáit, a kicsiket és a nagyokat, add ig a napig, míg az Elet tel
jességének békéje nem győzedelmesked ik sz ívében. "Aki győz,

annak megad om, hogy velem egy ütt üljön az én királyi székem
ben, mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő

királyi székén" (Jel 3,21).

Péli Zsófia fordítása
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Balassa Péter: Az egyszer(íség útjai, sötétbell. Ára: 1 300,
Máth é And rea : ÚtvesztólJell. Ára: 1 100,-

Beney Zsuzsa : Möbills-szalag. Ára: 1 500,-
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