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Az utolsó vacsorán Jézus példát adott nekünk mások szol-
gálatára. Az Egyház éppen ezért kezdettől fogva fontos-
nak tartotta, hogy Krisztus tanítványai egymást minden 
tekintetben odaadóan segítsék, a köztük lévő szegényekre, 
de akár távolabb állókra is szerető figyelmet fordítsanak, 
hitüket tetteikkel is kifejezzék. Gyakran ezt evangéliumi 
módon, rejtve teszik, de mégis fontos része a küldetésüknek. 
Ebben a kötetben sok gondolatot találunk, amely segíti az 
irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek megvalósítását 
életünkben. Az Eucharisztiából merítünk mindehhez erőt, 
így Vele szorosan összefügg a mindennapi életünk. Minden 
egyes megkeresztelt ember sorsközösséget vállal Krisztus-
sal és ezáltal a megtört emberrel, akiért Isten emberré lett. 

Használjuk fel jól a nekünk adott időt, tegyünk tanúságot Is-
ten szere tetéről szavaink és tetteink által, hogy az Eucharisz-
tikus Kongresszu son még felkészültebben ünnepelhessük az 
Oltárszentségben velünk és bennünk élő Krisztust!

Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

iec2020.hu
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Ajánló

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus felé vezető úton kap-
tunk a Gondviseléstől még egy évet a felkészülésre. A föld népeivel 
együtt nehéz időszakot éltünk meg mi is itt, Magyarországon 2020 
márciusától. Azóta – bár itt-ott megtorpanásokkal – fokozatosan visz-
szatérünk egy elevenebb, nyitottabb élethez, ha úgy tetszik, a norma-
litáshoz. De ne onnan kezdjük, ahol abbahagytuk! Le kell szűrnünk a 
tanulságokat. Vegyük észre, mi a lényeges, legyünk képesek segíteni, 
a nemzedékek pedig legyenek szolidárisabbak egymással! Keressük 
mind a legfontosabbat: a találkozást Krisztussal.

Ennek a negyedik előkészületi évnek a középpontjába ennek megfele-
lően a tetteket helyeztük, mégpedig a hitből fakadó tetteket. Az utol-
só vacsorán Jézus példát adott nekünk mások szolgálatára. Az Egyház 
éppen ezért kezdettől fogva fontosnak tartotta, hogy Krisztus tanít-
ványai egymást minden tekintetben odaadóan segítsék, a köztük lévő 
szegényekre, de akár távolabb állókra is szerető figyelmet fordítsanak, 
hitüket tetteikkel is kifejezzék. Gyakran ezt evangéliumi módon, rejtve 
teszik, de mégis fontos része a küldetésüknek. Ebben a kötetben sok 
gondolatot találunk, amely segíti az irgalmasság testi és lelki csele-
kedeteinek megvalósítását életünkben. Az Eucharisztiából merítünk 
mindehhez erőt, így Vele szorosan összefügg a mindennapi életünk. 
Minden egyes megkeresztelt ember sorsközösséget vállal Krisztussal 
és ezáltal a megtört emberrel, akiért Isten emberré lett. 

Ennek megvalósítása, a szeretetparancs átültetése a mindennapokba 
azonban nem is olyan egyértelmű. „Jöjjetek hozzám mindnyájan…” – hív 
bennünket Jézus. Nekünk pedig másokat kell hozzá vezetnünk szava-
ink és tetteink által, hogy nála felüdülést találjanak. A „Kis út” apró, 
hétköznapi tettei hozzá vezetnek, a Karitász konkrét tettekben valósul 
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meg, a teremtett világ védelme minden egyes ember döntésén és tet-
tein múlik, és mindehhez az Egyház társadalmi tanítása mutat irányt. 

Használjuk fel jól a nekünk adott időt, tegyünk tanúságot Isten szere-
tetéről szavaink és tetteink által, hogy az Eucharisztikus Kongresszu-
son még felkészültebben ünnepelhessük az Oltárszentségben velünk 
és bennünk élő Krisztust.

2020. Szent István király ünnepén

   Erdő Péter 
   bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

Jöjjetek hozzám mindnyájan... Még 1 év a tettekNEK
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Bevezető

Elérkeztünk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus negyedik 
felkészítő évéhez. Az első kettő középpontjában a személyes és közös-
ségi Krisztus-kapcsolat állt. Célunk volt, hogy mind közelebb kerüljünk 
az Oltáriszentségben köztünk élő Jézus Krisztushoz a saját és közössé-
günk életében. Ehhez segített bennünket az első két év segédanyaga, 
melyekben ötleteket találtunk ennek a kapcsolatnak elmélyítésére, a 
közösségeink megerősítésére. Elindítottuk a Szentségimádás iskoláját, 
melyet több mint száz plébánián több ezren végeztek el idáig a kiadott 
segédanyagoknak is köszönhetően. A Misevlogot, a szentmisét és az 
egyházi év főbb liturgiáit bemutató videósorozatot is azért készítettük, 
hogy mind jobban megértsük a Misztériumot, és ezáltal Jézushoz ke-
rüljünk közelebb.

A harmadik év célja az volt, hogy az egyénileg és közösségileg meg-
erősödött katolikusok új lendülettel tudják teljesíteni a Krisztustól ka-
pott küldetési parancsot. Ez volt a misszió éve, ami azonban nem zárult 
le. Elindítottuk az Evangelizáció iskoláját, melynek előadásai szintén 
megtalálhatóak a Kongresszus Youtube-csatornáján. Ezek és a munka-
füzet segítségével bármelyik plébánián, közösségben megtartható ez a 
tizenkét alkalmas iskola, mely az evangelizáció hogyanjára ad választ.

A váratlan negyedik előkészületi évet a tetteknek szánjuk. Középpont-
ban a keresztény hit megélése áll a lehető leggyakorlatiasabb szem-
pontból.

A könyv címe és az idei év mottója Jézus bátorító mondatából való: „Jöj-
jetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: 
én felüdítlek titeket!” (Mt 11,28) Jézus mindannyiunkkal személyes kap-
csolatba akar lépni. Mi, akik találkoztunk már vele, küldetést kaptunk, 
hogy rajtunk, krisztusiakon, azaz keresztényeken keresztül találjanak a 
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megfáradt és terheket hordozó emberek békét és felüdülést. Ezt a misz-
sziót leggyakrabban a tetteinken keresztül tudjuk végbevinni. A hit 
tettek nélkül halott, olvassuk Jakab levelében. Mégis úgy tűnik, nem is 
olyan könnyű a vallásos életünket, a hitünket a hétköznapokban meg-
élni. Ismerjük-e az Egyház erre vonatkozó tanítását? Elég-e, ha a kari-
tatív szervezeteket támogatjuk, vagy nekünk is tettekre kell váltani a 
hitünket a hétköznapokban? Érezzük-e a felelősségünket a többi ember 
és a világunk iránt? És ha ezekre a kérdésekre pozitív választ adunk is, 
vajon tudjuk-e a hogyant? 

Ez a kis összeállítás ebben kíván segítséget adni. Még egy év áll rendel-
kezésünkre a Kongresszusig a hitből fakadó tettek gyakorlására, mely-
hez az Eucharisztiából kapunk erőt.

Az első fejezet a megtört Szentostyát és a megtört embert állítja elénk. 
Segít önmagunk és mások törékenységének elfogadásában. Ahogyan 
Krisztus is jelen van a megtört kenyér színe alatt, úgy kell nekünk is 
hozzá hasonlóvá válnunk. Ez lemondással, veszteséggel, áldozattal jár, 
de így élhetünk eucharisztikus életet. Ennek lényege, hogy a szeretet-
kört folyamatosan tágítsuk. Valahányszor kinyújtjuk a szegények, az 
éhezők, szomjazók, betegek, idegenek és bűnösök felé kezünket, megál-
danak és rajtuk keresztül is befogadhatjuk az Úr Lelkét. Mindegy, hogy 
házasok, egyedülállók vagy papok, szerzetesek vagyunk-e, mindany-
nyiunkat a Szeretet teremtett, hogy feléje haladjunk az egyedüli úton, 
amely a szeretet. „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem 
tettétek”, olvassuk az utolsó ítéletről szóló példabeszédben (Mt 25,40b). 
Felismerjük-e a megtört emberben Jézust? Hogyan is kell saját megtö-
retettségünkhöz és megtört embertársainkhoz viszonyulnunk, ha va-
lóban Krisztussal akarunk élni és Őt akarjuk vinni másoknak is? 

A második fejezet egy rövid összefoglalást nyújt az Egyház társadalmi 
tanításáról, ami egyre sürgetőbben szólít meg minket. Nyilván nincsen 
lehetőség a kezdetektől az egész ide vonatkozó tanítást bemutatni, de 
ízelítőt kapunk belőle, és olyan irodalmat, amin elindulva még bősége-
sebben megismerhetjük.

E két lelki és elméleti megalapozás után a Caritasról olvashatunk. 
Az Egyház a tevékeny szereteten keresztül is evangelizál. Az 1938-as 
Kongresszus keretében külön kiállítás mutatta be Katolikus Egyház e 
tevékenységét. Ebben a részben képet kaphatunk arról, milyen terüle-
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teken végez Egyházunk ilyen szolgálatot, mik ennek a tevékenységnek 
lelki alapjai, de azt is megtudhatjuk, kihez szól és kihez nem ez a misz-
szió. Kiken kell segítenünk, és mik a buktatói e szolgálatnak? Szemé-
lyesen hogyan tudjuk megélni a mások iránti ingyenes szeretetet, ami 
nemcsak néhány önkéntesnek a dolga, hanem mindannyiunké? Gyü-
mölcseiről ismerjük fel a fát. A tetteinkből ráismernek-e az emberek, 
hogy Jézushoz tartozunk? Ugyanakkor nem is olyan könnyű eligazod-
ni a mai világban. Ki az igazán rászoruló? Milyen a hatékony segítség? 

A negyedik részben egy mindannyiunkat érintő kérdésről olvasha-
tunk a MKPK Caritas in Veritate Bizottságának munkatársai jóvol-
tából szintén igen gyakorlatias szempontból. Felelősségünk van a vi-
lágért, Földünkért, hogy a következő generációk is örömmel élhessenek 
rajta. Globális felmelegedés; vízhiány; erdőirtás; környezetrombolás; 
stb. Talán olyan fogalmak ezek, amikre könnyen azt mondhatja va-
laki: ezek ellen én, kis emberként, úgysem tudok tenni. Ugyanakkor 
érezzük, hogy sürgető felhívást kapunk arra, hogy változtassunk 
azon, amin lehet. Nem véletlenül írta meg 2015-ben harmadik encik-
likájaként Ferenc pápa Laudato Si’-t, mert ő is fel akarja hívni a figyel-
münket felelősségünkre. Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lo-
kálisan! Ha mindenki kicsivel komolyabban figyelne a környezetére, 
akkor az egész világ megváltozna. Ebben a fejezetben ehhez kapunk 
gyakorlati tanácsokat: én mit tehetek azért, hogy emberibbé, élhetőb-
bé tegyem a környezetemet?

A hitünk a mindennapok cselekedeteiben, szavainkban mutatkozik 
meg. A „Kis út” című részben a Vigília folyóiratban több évtizeden át 
megjelenő sorozat cikkeiből válogattunk olyan példákat, amelyek so-
kakat érinthetnek. Lisieuxi Szent Teréz példáján felbuzdulva tudunk 
az eucharisztikus Jézustól erőt kapva a hétköznapokban jobbá lenni. 
Tanulságos és iránymutató kis írások ezek, amelyből akár minden hét-
re jut egy-egy.

Végül egy tizennégy évvel ezelőtt indított képzésről olvashatunk, 
melynek kiindulópontja az a két megfigyelés, miszerint nehéz össze-
kapcsolni a hitet a mindennapokkal, illetve hogy az Egyház társadalmi 
tanítása sokak számára kevésbé ismert. A Zakeus kurzus anyaga idén 
kerül kiadásra hatodikként magyar nyelven. Az elmúlt másfél évtized-
ben sokaknak megváltoztatta az életét, sőt, azt mondhatjuk, hogy en-
nek az egyéves sorozatnak köszönhetően a hitük életté vált. 

Jöjjetek hozzám mindnyájan... Még 1 év a tettekNEK
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Bízom benne, hogy sokakhoz eljut ez a NEK Titkárság által kiadott 
könyv, melynek segítségével is közelebb kerülünk Jézushoz, aki meg-
ígérte: „aki eszi az én testemet…, az énáltalam él” (Jn 6,64). 

      Fábry Kornél 
      NEK főtitkár
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Elérkezett a bizalom új korszaka

Mindennap tanúságot tehetek arról, hogy Isten országa elérkezett, és 
a békéről, amely annak a szeretetéből fakad, aki áldozattá lett értem. 
Bárhol élek, bármit teszek, Isten országa itt van közöttünk. Az Eucha-
risztia mint hálasorozat és a szentmise tettekre váltása – a legfontosabb 
teendőink. És ugyanilyen fontos annak tudatosítása is, hogy a megtes-
tesülésben Jézus mérhetetlen nagy áldozatot hozott. Nem diadalmas 
hadvezérként jött a világba, hanem tehetetlen, mindenkinek kiszolgál-
tatott kicsiny gyermekként. Gondozni kellett, óvni, etetni, szoptatni, 
tisztába tenni, mint minden újszülöttet. Ezzel a bizalom új korszaka ér-
kezett el hozzánk. Isten jelen van köztünk egy csecsemőben, és rábízza 
magát az emberekre. Ez végtelen nagy bizalom a részéről, még akkor is, 
ha Mária és József szentek voltak. Jézus kiszolgáltatta magát egy olyan 
történelmi helyzetben, amelyben nem volt közbiztonság, szociális háló. 
Hiszen a Pax Romana csak a rómaiakra volt érvényes, a leigázott né-
pekre nem. 

Mire tanít az Eucharisztia?

Az Eucharisztia is éppen olyan sebezhető, mint egy pici gyermek. 
Amikor megtestesül, nem csupán a bizalmát mutatja meg, hanem a 
szegénységét és. Az újszülött gyermek teljesen szegény, kiszolgáltatott 
és sebezhető. Ugyanez igaz a felnőtt Jézusra is. Amikor elfogják, majd 
keresztre feszítik, a tanítványok, ezek az erős férfiak mind elszalad-
nak, nem bírják ki a látványt. Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy Má-
ria mindvégig ott marad a keresztfa tövében, és nemcsak azért, mert 
ő Jézus édesanyja, hanem mert különlegesen mély szeretetkötelék 
fűzi össze őt és a fiát. Mária – Péterrel és a többi apostollal ellentét-
ben – nem az ünnepelt hőssel találkozott, aki csodákat tesz, akinek a 
szavára tömegek hallgatnak, aki lecsendesíti a vihart, hallal tölti meg 
a hálót, betegeket gyógyít és halottakat támaszt fel. Egy ilyen Krisz-
tust megéri követni, kivételes lehetőség, dicsőség, ha beválaszt a csa-
patába. Az apostolokat ezért is éri sokként a megalázott, megostorozott 
Krisztus látványa. Ők nem ezt a Jézust ismerték és követték, elhagyva 
érte mindenkit és mindent. Mária viszont látta Jézust a születésekor, 
a szeretetnek és a bizalomnak kiszolgáltatott védtelen csecsemőt is. 
Ezért nem fut el, ahogyan a tanítványok. Gyönyörű ez a Mária és Jé-
zus közötti kapcsolat. Ha meg akarom élni az Eucharisztiát, magamra 
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kell vennem mindazt, amit Jézus magára vett azáltal, hogy emberré 
lett. Az Eucharisztia arra tanít bennünket, hogy a világba érkező Jézus 
gyenge volt, kicsiny és sebezhető. Az ostyának éppúgy nincs semmije, 
csak a puszta létezése, mint a gyermeknek. Ez a semmi persze ugyan-
akkor a legtöbb, hiszen maga Krisztus van jelen az ostyában. Az éle-
tünk alapkérdése, hogy merünk-e pusztán lenni, hogy aztán tudjunk 
tenni? Merjük-e követni Krisztust a sebezhetőségben, aminek távlata 
a kereszt? Az ostya erre tanít bennünket. Azt csinálok vele, amit aka-
rok, ha megalázom, nem fogja megvédeni magát. Ha van bátorságunk 
a kicsinnyé váláshoz, a sebezhetőséghez, a magunkra maradottsághoz, 
akkor megszabadulunk a világ igájától, amely arra buzdít, hogy erősek 
legyünk, gazdagok és hatalmasak. Ebből pedig olyan kényszerek kö-
vetkeznek, amelyek az egész életünket megnyomorítják, tönkreteszik. 
Egyetlen kiút van ebből, ha az Eucharisztiában élő Krisztust imádjuk, 
ha benne élünk, ahogyan ő él bennünk. 

Az átváltoztatás titka

Minden ember élete egy szentmise, és benne mindenkinek a lelke egy 
ostya, amelyik átváltoztatásra vár. Miért nem változtak meg a családja-
ink? Miért nem változott meg jobban a környezetünk? Miért így néz ki 
ma Európa és Magyarország? Mert mi, katolikusok sem akarunk „átvál-
toztatott ostya” lenni Jézus kezében. Nem fogadtuk el az életszentségre 
szóló meghívást, hanem megelégedtünk a középszerű kereszténység-
gel. „Nekünk ennyi is elég” – nyugtatjuk meg a lelkiismeretünket. Va-
lóban jó dolog szentmisére járni, jó dolog elvégezni az imáinkat, szent-
ségekhez járulni, Bibliát olvasni. Csak a lényeget veszítettük szem elől.

Nem engedjük meg Istennek, hogy velünk is ugyanazt tegye, amit ott 
az utolsó vacsorán a kenyérrel: „Jézus kenyeret vett a kezébe, megáldotta, 
megtörte és ezekkel a szavakkal adta tanítványainak: »Vegyétek, egyétek, ez 
az én testem!«” (Mt 26,26), és szeretet-eledelként kiosztotta. Nem aka-
runk átváltoztatott kenyér, ostya lenni.

„Ti Krisztus teste vagytok, s egyenként tagjai” (1Kor 12,27) – Szent Pál ezt 
rólunk írja. A II. Vatikáni Zsinat szerint „az egyház Krisztus misztikus 
teste” (Lumen Gentium 7). Ez a test átváltoztatásra vár. „A kenyér tudja, 
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a bor megérti”1 Jézus szavait, és átváltozik minden szentmisén, mi pedig 
nem értjük, és nem akarunk átváltozni. Pedig csak a szeretetben végső-
kig elmenő, átváltoztatott életű emberek lesznek az „irgalom edényei”, 
és tudják megváltoztatni környezetüket, senki más.

Az átváltoztatás a megtérésünkkel kezdődik, amikor eldöntjük, hogy 
követni akarjuk Krisztust, és szeretnénk teljesíteni az Atya akaratát. 
Az imádságaink kilencven százaléka pont az ellenkezőjéről szól. Bár 
mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod, szen-
teltessék meg a te neved, mégis a saját dicsőségünket keressük, a mi 
akaratunkat szeretnénk Isten segítségével megvalósítani, és a saját kis 
„országocskánkat”, egzisztenciánkat építgetjük a kegyelem segítségé-
vel. Nem azt akarom mondani, hogy mindez nem jó. Azt szeretném 
mondani, hogy van sokkal jobb is a kulturális vallásosságnál és a szo-
kás-kereszténységnél. Kétezer éve elérkezett az Isten országa, a szere-
tet uralma, és várja, hogy eseménnyé válhasson, megtörténhessen a mi 
életünkben is.

Jézus életében a megtöretés fordulópont volt. Miután kimondta a ke-
nyérre, hogy ez az én testem, a kenyérben megtörte saját testét. Így vált 
kiosztható szeretet-eledellé tanítványai számára. Ostyányi életünk 
szeretetben való kiosztásának is titka a megtöretés, amitől mindannyi-
an félünk. Úgy szeretnénk keresztények lenni, hogy egy dolog minden-
képpen kerüljön el bennünket: a kereszt, a megtöretés és a szenvedés.

Szeretjük azt a Jézust, aki csodákat tesz, szép beszédeket mond, de nem 
követjük a szenvedésben és a kereszthordozásban. Pedig életutunkon a 
megtöretés, a Golgota és a kereszt is ugyanolyan fontos, mint a „béke és 
öröm a Szentlélekben”. Nagypénteken mi, katolikusok imádjuk a kereszt-
re feszítettet és hódolunk előtte, viszont egyikünk sem kívánja magára 
venni a Krisztus követésével együtt járó keresztet és annak következ-
ményeit. Ebben is magára hagyjuk Jézust. Megrendült lélekkel végez-
zük a keresztúti ájtatosságot, és nagyon reméljük, hogy velünk nem fog 
ez megtörténni. „Ha szeretjük, akkor nekünk nem kell szenvedni, ke-
resztre menni, vállalni akár a vértanúságot is!” Nagyon bízunk abban, 
hogy vallásgyakorlataink jutalmaként minden rendben lesz, beleértve 

1 Richard Rohr – John Bookser Feister: Reménység a sötétben. Ursus Libris, 
      Budapest, 2005., 105.



Jöjjetek hozzám mindnyájan... Még 1 év a tettekNEK

18

az egészségünket, pénztárcánkat, családi kapcsolatainkat és ambíció-
ink teljesülését is.

Új távlatok a szeretet kalandjában

A megtöretéstől azért félünk, mert olyankor kicsúszik az ellenőrzés, 
irányítás a kezünkből. Minden megtöretés – fizikai és lelki – egyszerre 
veszély és esély. Esély arra, hogy megálljunk és elgondolkodjunk: Mi 
az életünk alapja? Ki az életünk középpontja? Mi az igazi reményünk? 
Hol tartunk a hitben és a szeretetben? Ha megengedjük Jézusnak, hogy 
kezébe vegye az életünket, megtörje gőgünket, keményszívűségünket, 
hiúságunkat, akkor a szeretet új kalandja kezdődik. Azokat is szeret-
ni fogjuk, akiket eddig elkerültünk, megvetettünk, akiknél különbnek 
tartottuk magunkat. Jézus szeretné mindannyiunk életét szeretet-ele-
dellé tenni mások számára, mert a kereszténységünk nem magunkról 
szól, hanem Jézusról és másokról.

A mag, halála után szökken szárba. Életünkre, miként Jézus életére is 
igaz: „Ha a búzaszem nem esik a földbe, és el nem hal, egyedül marad; de 
ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12,24) Ezt mindenki tudja, s mégsem akar 
búzaszem lenni, amelyet elvetnek a földbe. Pedig nem szökken szárba 
az életünk, ha nem halunk meg önmagunk számára. Csak akkor lesz 
maradandó termés, ha készek vagyunk feladni a komfortzónánkat, 
ahogyan Jézus tette ott a kereszten. Egészen elégett a szeretetben ér-
tünk, s láthatjuk, mekkora gyümölcs termett egy búzaszemnyi életből. 
Rajtunk a sor. Engedjük megtörténni azt, ami már a keresztségünk pil-
lanatában megtörtént!

Életünk a fogantatástól kezdve harc és küzdelem, de ez a növekedé-
sünk ára. Születésünkkor elveszítjük az anyaméh biztonságát, amikor 
pedig testvéreink születnek, le kell mondanunk szüleink kizárólagos 
figyelméről és szeretetéről. Már gyermekkorunkban, és később még in-
kább, a legtöbb erőfeszítésünk kudarcot vall, sikertelenség kíséri. Nagy 
a csábítás, hogy feladjuk, hogy egyik napról a másikra éljünk. „Mindent 
csak módjával” vagy „Semmit sem teljes odaadással” lesz a jelszavunk. 
Kevesen vallják be, hogy egy idő után ki akarnak maradni mindenből – 
minimálisan szeretnének csak elköteleződni.



Megtört kenyér, megtört ember Varga László

 19

A rengeteg bűn, szervezett gonoszság, tragédia láttán, különösen pedig 
a személyes veszteségek átélésekor gyakran fölszakad bennük a kérdés: 
„Hol van ilyenkor az Isten?”

Mi Istentől azt várnánk, hogy először rakjon rendet, állítsa meg a go-
noszságot és változtassa a dolgok menetét abba az irányba, ahogyan mi 
jónak látjuk. Vagy adja nekünk azt a tizenkét ezrednyi angyalt, amit 
Jézus az Atyától bármikor megkaphat, és mi majd elintézzük a dolgot.

Ő pedig látván a bűnt és a gonoszságot, együtt szenved azokkal, akiktől 
mi a veszteségek láttán elfordulunk és elmenekülünk. Együtt szenved 
velünk is, akiknek a szemét akadályozza valami, hogy fel ne ismerjük őt 
(vö. Lk 24,16). Azt várja, hogy vegyük észre jelenlétét, mert ő ígéreté-
hez hűen, ott van velünk állandóan. Velünk, akik veszteségeink láttán 
oktalanok és késedelmes szívűek vagyunk (vö. Lk 24,25). A vesztesé-
gek közepette a gonosz könnyen a szívünkbe ülteti a gyanút: „Tényleg 
szeret és valóban szeretet az Isten? Ha igen, akkor miért ezek a veszte-
ségek, amik tönkreteszik, megszomorítják az életünket?”

Jézus azt mondja, amit személyes agóniájában: „Szomjazom!” (Jn 19,28). 
Szomjazza a szeretetünket, a hitünket és a bennünk élő reményt. Arra 
szomjazik, hogy merjük hinni, akkor is, ha nem értjük az ő szerete-
tét. Szomjazza a reményünket, hogy engedjük végre megdicsőülni 
bennünk is az Istent. És szakadatlanul szomjazza a szeretetünket má-
sokban. Minden kudarc, veszteség, halálélmény ellenére azt kéri: „Adj 
innom!” (Jn 4,7)

Nem lehetünk annyira elbukottak, elvetettek és elveszettek, hogy az 
Isten ne bízna bennünk, és ne szolgáltatná ki magát nekünk ezzel az 
egyszerű kérésével: „Adj innom!” Bedughatjuk a fülünket, vádaskod-
hatunk és sajnálgathatjuk magunkat, alkudozhatunk és kiábrándulha-
tunk, ő kitartó alázattal arra szomjazik, amit mi tudunk adni neki és 
másoknak, hogy azután nekünk is odaadhassa az örök életre szökellő 
vizet, a Szentlelket. „Ha ismernéd az Isten ajándékát, … te kérnéd őt, és ő élő 
vizet adna neked.” (Jn 4,10) 
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Isten válasza szenvedéseinkre

A szeretetben fölvállalt szenvedés elvezet bennünket a szeretet újabb 
fokozatához vagy köréhez, az együtt szenvedéshez, az irgalomhoz. 
Ez mindig a hit titka volt és az is marad, mert az ő gondolatai és útjai 
meghaladják a miénket (vö. Iz 55,8–9).

Idő kell, amíg a szenvedő ember a „Miért éppen én?” értelmetlenségétől 
vergődve képes lesz elfogadni és befogadni a szenvedés értelmét. Nem 
mindegy, mikor mondjuk ki szenvedő embertársunknak az igazságot, 
hogy a megpróbáltatásainak értelme és célja van. Életének odaadásával 
„barátai iránti szeretetből” Jézus új értelmet ad a szenvedésnek. Ezen-
túl a szenvedés és együttszenvedés már nem önpusztító. Jézussal való 
együttérzésünk, amely a környezetünkben lévő emberekre irányul, 
nem rak ránk többlet terheket. Megszabadít minket az egocentrikus 
siránkozás fogságából. 

„Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa. Boldogok a szo-
morkodók: majd megvigasztalják őket.” (Mt 5,3–4) Ez Isten válasza szen-
vedéseinkre, veszteségeinkre és kudarcainkra. A szegénységünk meg-
tapasztalásában is, szomorúságaink közepette is boldogságot ígér. Csak 
másképpen, mint ahogyan mi reméljük és elvárnánk tőle. Jézus azok-
nak nyilatkoztatta ki magát, akik hisznek benne, akik tudják, hogy az 
Isten előtt szegények, és ebből a szegénységből, a veszteségeikből, saját 
erejükből nem tudnak kilábalni, megszabadulni. Azoknak, akik ké-
szek az önmegszabadítás és önmegváltás minden illúzióját feladni, és 
a hit kegyelmi adománya előtt megnyílni. Azért jött, hogy felébressze 
a hitet Isten irántunk való szeretetében. De nem csak azokhoz fordul, 
akik társadalmilag hátrányos helyzetben vannak, az elnyomottakhoz 
és kitaszítottakhoz, akik saját eszközeikkel már nem tudnak magukon 
segíteni, és ennek tudatában vannak. Azoknak is hirdeti az örömhírt, 
akik veszteségeik láttán már szembe találták magukat saját tehetetlen-
ségükkel, elveszettségükkel, segítségre és gyógyulásra szorultságuk-
kal. A legtöbb szenvedésünk és veszteségünk éppen abból fakad, hogy 
önerőből akarunk boldogok lenni, és felülünk az önálló életvezetés kí-
sértésének. A vigasztalás minden helyzetben maga Jézus, aki azt kéri, 
hogy itt és most, ma, pont ebben a veszteségben és szenvedésben mer-
jünk hinni az ő jelenlétében és Isten irántunk irányuló szeretetében. 
Ő lehetőséget ad arra, hogy a veszteségek széttépjék bennünk az addigi 
biztonság- és védettségérzetet.
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Megtört kenyér, megtört ember

A veszteségeink következtében átélt összetöretés létünk fordulópont-
ja. Ez nyitja meg életünket az irgalomra, Jézus ez által tud bennünket 
átváltoztatni szeretet-eledellé a hétköznapok küzdelmeiben. Ahhoz, 
hogy megláthassuk és meghallhassuk a köztünk lévő Istent, meg kell 
válnunk hamis reményeinktől, azoktól, amiket olyan hűségesen őr-
zünk, amikkel olyan keményen és szívesen szembesítjük házastársun-
kat, gyerekeinket, közösségünket, Egyházunkat, a körülöttünk élőket 
és még az Istent is.

„Mi viszont azt reméltük, hogy…” (Lk 24,21) – hangzik húsvét hajnalán 
az Emmausz felé igyekvő tanítványok megkeseredett vádaskodása. Mi 
is reménykedünk ebben is, abban is. A hétköznapjainkban elszenve-
dett veszteségeink, még a legkisebbek is, azért fontosak, mert képesek 
megszabadítani bennünket hamis reményeinktől, széttörik illúzióin-
kat, amiket önmagunkról, másokról és Istenről őrizgettünk, és amikre 
a hit sziklája helyett életünket építgettük. Ezek adnak Istennek lehető-
séget arra, hogy új életet ajándékozzon létünk minden területén. Talán 
szép lassan elengedjük őket és megértjük, hogy Isten nem kínozni akar, 
hanem ajándékozni, mégpedig a legnagyobb kincset, az Isten országát. 
Aki értünk és helyettünk a keresztre ment, az nemcsak meghalt, ha-
nem föl is támadt. Itt és most velünk zarándokol, boldogságot akar adni 
szegénységünkben és veszteségeink fölötti szomorúságunkban is.

A misében ő az ostya, ami átváltoztatásra vár, a két szentmise között 
pedig a lelkünk, mi magunk vagyunk az átváltoztatásra váró ostya. 
Minden gondolatunk, vágyunk, a hangulatunk változásai, minden ta-
lálkozásunk, és ami velünk történik, mind-mind érdekli őt. 

Önmagára irányítja a figyelmünket, megszabadítva minket beteges 
önmagunk körüli forgásunkból, akár önsajnálattal, akár önmegdicső-
ítéssel vagy önmegváltással kísérletezünk. Nekünk is elmondja, hogy 
ő már magára vette életünk minden sebét, szenvedését, kudarcát és mi 
„az ő sebe által gyógyultunk meg” (Iz 53,5). Figyelmünket arra a hazára 
irányítja, ami odafönn van az Atyánál, és segít megláttatni életünk ese-
ményeit, annak a dicsőségnek a fényében, amiben őt az Atya részesítet-
te, amiben részesíteni szeretne minket is, akik „benne élünk, mozgunk és 
vagyunk” (ApCsel 17,28). 
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Az Eucharisztiában megtört Krisztus és a megtört ember ugyanaz. Ez az 
én testem: az üldözött, a peremre jutott, a szegény, a beteg, az éhező, a ki-
csiny, a megvetett. Addig kell szeretettel szemlélnetek az Oltáriszentség-
ben jelenlévő Krisztust – tanítja Kalkuttai Szent Teréz anya nővéreinek 
–, amíg felismeritek és megszeretitek az úton fekvőben jelenlévő Krisz-
tust. El kell jutnunk a jótékonykodástól a felebaráti szeretetig. Ez utóbbi 
a szív útja, amikor már nemcsak jót akarok tenni, általam meghatározott 
időben és körülmények között, hanem megengedem, hogy megnyíljon a 
szívünk egymás felé kölcsönösen, megismerjük egymás élettörténetét, 
örömeit és szenvedéseit. Istenre, akit nem látunk, csak akkor bízhatjuk 
rá magunkat igazán, ha rá merünk hagyatkozni azoknak a szeretetére, 
akiket látunk. Ez is a hit aktusa. Ezt tette Mária Józseffel és Erzsébettel. 
„Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott ne-
ked.” (Lk 1,45)

Azért részesülünk az ő szeretet-áldozatában, az Eucharisztiában, hogy 
mi magunk is szeretet-áldozattá váljunk. Ez jóval több, mint megnyu-
godni a templomban, és néhány jó érzéssel hazamenni. Azt akarja, hogy 
mint ő, mi is minden ember üdvösségéért éljünk. Amit ő tett értünk és 
velünk a szentmisében, tegyük mi is hétköznapi életünkben. Jézus hív: 
Gyere, ajánld föl magadat velem! Önként, szabadon és egészen elégő 
áldozatként!

Az Eucharisztia forrás és csúcs. Forrása az Egyház életének, mintegy 
belülről építve maga köré az apostolok és utódaik által a közösséget. 
Olyan, mint Isten országának a kovásza, folyamatosan áthatja ma is az 
Egyház életét. Jézus kéri: „Vegyétek és egyétek!” (Mt 26,26)

Ha megértettük, amit Jézus kért, akkor keresnünk kell, hogyan válha-
tunk mi is Eucharisztiává a világ számára. Akit magunkhoz vettünk, 
az önmagát ajánlotta fel a kenyérben. Nekünk is fel kell ajánlanunk ma-
gunkat neki. Mindannyian áldozók és áldozatok is vagyunk egyszerre.

„Testvérek, Isten irgalmára kérlek titeket: Adjátok testeteket élő, szent, Isten-
nek tetsző áldozatul. Ez legyen ésszerű hódolatotok.” (Róm 12,1) Hétköznap-
jaink szeretet-oltárán nem kenyeret és bort, hanem saját magunkat kell 
Istennek és embertársainknak ajándékozni, egészen elégő szeretetben. 
Ahogyan lehívjuk a Szentlelket az adományokra, hogy Krisztus tes-
tévé és vérévé lehessenek, ugyanúgy le kell hívni életünkre a hétköz-
napok Szentlelkét, hogy neki szentelt örök áldozattá tehessen minket.
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Ahogyan az ostyában Krisztus szavára és a Szentlélek hatására csodá-
latos átváltozás megy végbe, úgy a keresztény életben is belső változás 
tanúi lehetünk.

Milyen gyümölcsök jelzik ezt? A tettetés nélküli szeretet, a jóhoz való 
szenvedélyes ragaszkodás, a bűn utálata, a gyengédség, a tisztelet, a re-
ményből fakadó öröm, a béketűrés a nyomorúságban, a kitartás az imá-
ban, az osztozás mások bajában, a vendégszeretet és az ellenségszeretet, 
a békességben élés, és minden rossz legyőzése jóval (vö. Róm 12,9–21).

Ahhoz, hogy kioszthassa az utolsó vacsorán testét eledelül, meg kellett 
törnie a kenyeret. „Aztán kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte és 
ezekkel a szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt 
cselekedjétek emlékezetemre!” (Lk 22,19)

Szeretet-eledellé válni

Miért törte meg a saját testét? Önfeláldozás összetöretés nélkül nem 
létezik. Szenvedés és szeretet Istennél és embernél egyaránt feltéte-
lezik egymást. A szeretetnek fájnia kell! Ez nem önkínzás, hanem ön-
ként vállalt élet-odaadás. Az összetöretés által vált kioszthatóvá az Élet 
kenyere. A Szenvedő Szolga gonoszságainkért lett összetörve. (Iz 53,5)

Ahhoz, hogy létem az ő kezéből szeretet-eledelként kiosztható legyen, 
meg kell töretnem a gőgömben, büszkeségemben, önhittségem minden 
változatában, és teljesen bele kell simulnom az ő akaratába.

Nem kell keresnünk a megaláztatást és megtöretést, ő erről gondoskod-
ni fog. Pont azokon az embereken és körülményeken keresztül, amikbe 
életünket helyezte és vezette. Viszont fel kell hagynunk keménysé-
günkkel, és igent kell mondanunk Máriával együtt az ő akaratára. Nem 
egyszerűen a beleegyezésünket adva, hanem vágyakozva arra, hogy 
beteljesedjenek rajtunk is az ő szavai. De ezzel még nem fejeződött be, 
mert hozzáfűzte: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” (Lk 22,19) „Mi 
ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által.” (1Kor 
12,13) Nem magányosan és egyedül vagyunk az ő teste, hanem a többi 
taggal együtt, egységben. Ez a szentségi, bensőséges kapcsolat új kö-
zösséget hoz létre közöttünk.
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Növekedni a szeretetben

Az eucharisztikus élet lényege, hogy a szeretetkört folyamatosan tágít-
suk. Valahányszor kinyújtjuk a szegények, az éhezők, szomjazók, bete-
gek, idegenek és bűnösök felé kezünket, megáldanak és rajtuk keresz-
tül is befogadhatjuk az Úr Lelkét. Mindegy, hogy házasok, egyedülállók 
vagy papok, szerzetesek vagyunk-e, mindannyiunkat a Szeretet terem-
tett, hogy feléje haladjunk az egyedüli úton, amely a szeretet.

A szeretet küzdelem önmagunkkal és újrakezdés a másikkal. Küzdelem 
a saját magunk elismertetésére, a nyereségre, hatalomra, kitüntetésre 
és sikerre való törekvéseinkkel, és újrakezdés a szolgálatban, a lábmo-
só, irgalmas szeretetben. A legrombolóbb az, amikor magunkat tesszük 
meg ősképnek és kényszeresen saját képünkre és hasonlatosságunk-
ra próbáljuk tökéletesíteni a másikat. Meg kell tanulnunk egymást a 
különbözőségeinkkel együtt szeretni. Erkölcsi törvény, hogy saját ma-
gunk tökéletesítésén és mások boldogulásán, kiteljesedésén kell fára-
doznunk. Mi pedig kényszeresen mások tökéletesítésén és önmagunk 
boldogulásán fáradozunk. Ez az evangélium elárulása.

Az evangélium egyetlen nagy vitairat a sötétség erőivel és a bennünk 
lévő félelemmel szemben. Minden eucharisztikus élet a bizalomra szó-
ló meghívás. Meghívás arra, hogy bízzunk minden emberi szív szent-
ségében és belső szépségében, akkor is, ha hatalmas erők akarják letör-
ni bizalmunkat, akkor is, ha vannak emberek, akik csak elnyomni, ölni, 
pusztítani akarnak, annak ellenére is, hogy a gonoszság, a gyűlölet és a 
hazugság létezik.

Mindehhez nemcsak a szentmisében, hanem hétköznapi életünkben is 
közösséget kell találnunk a Mindenség Forrásával, Istennel. Ha őben-
ne élünk, lehetővé válik, hogy minden embert, minden eseményt, saját 
életünket és a történelem nagy összefüggéseit is az ő szemével lássuk.

Ahhoz, hogy megvalósulhasson a szeretet új pünkösdje, vissza kell ta-
lálnunk az alázatos, irgalmas szívű, szerető Istenhez. Életté kell vál-
tanunk a gyengédség, a kedvesség, az erőszakmentesség és a megbo-
csátás tanítását, kiszabadulva a szívünkben rejtőző gyűlölet hatalma 
alól. Amikor találkozunk a Szeretet Istenével, ő képessé tesz arra, hogy 
végre felfedezhessük: minden élet szent, mert maga a Szentlélek él 
bennünk és minden embertársunkban. 



Megtört kenyér, megtört ember Varga László
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Ha az Egyház társadalmi tanításának üzenetét meg akarjuk érteni, 
akkor Szent II. János Pál pápa Centesimus annus kezdetű szociális en-
ciklikájából (körleveléből) kell kiindulnunk, amely szerint „az Egyház 
útja az ember útja”1. Ez azt jelenti, hogy az Egyház társadalmi tanításá-
nak középpontjában az ember áll. Nemcsak a keresztény ember, 
vagy a hívő ember, hanem minden ember. Ezt a felfogást jól tükrözi 
az utóbbi időkben megjelent enciklikáknak a megszólítása. E szerint 
az üzenet tartalma nemcsak a püspökökhöz, papokhoz, szerzetesekhez, 
hívekhez szól, hanem „minden jóakaratú emberhez”. Lehet, hogy vannak, 
akiket meglep az előbb hallott pápai üzenet, mert arra gondolnak, hogy 
az Egyház társadalmi tanításának lényegét a kinyilatkoztatott erkölcsi 
igazságok alkotják, amelyek csak hívő embereknek szólnak. Akik job-
ban ismerik az Egyház tanítását, azok tudják, hogy a kinyilatkoztatott 
törvények az ember legfontosabb értékeit védik: az életet, a személyek 
kapcsolatát, a valóság csorbítatlan továbbadását, a munkával megszer-
zett értékeit. A Bibliában a Tíz parancs ezeket a legfontosabb értékeket 
védi, az Egyház pedig ezeket az értékeket védő törvények üzenetét ak-
tualizálja az egyes történelmi helyzetekben.

Az Egyház társadalmi tanításnak másik fontos üzenete, hogy az em-
ber üdvösségét szolgálja.2 Az Egyház ezt a célt úgy valósítja meg, 
hogy hirdeti az Evangéliumot, és annak üzenetével áthatja a társadal-
mat.3 Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ezt a célt így 
foglalja össze: „Nem egyszerűen arról van szó, hogy az Egyház a társada-
lomban elérje az embert, mint az evangélium hirdetésének címzettjét, hanem 
arról, hogy az evangéliummal megtermékenyítse ezt a társadalmat, és így in-
dítsa növekedésnek.”4 Ezzel a kompendium jelzi, hogy a társadalmi taní-
tás valójában elsősorban nem is tanítás, hanem inkább életre vagy élet-
formára való nevelés, amely beépül az emberi életbe és gazdagítja azt. 
Ezt követően a dokumentum jelzi, hogy az üzenet elsősorban a nehéz-
ségekkel küszködő emberekhez szól. Az „Egyház magára veszi az 
ember gondját”5, ami azt a vállalást is jelenti számára, hogy missziós 
és üdvösségközvetítő elkötelezettségébe a társadalmat is belevonja.

1 II. János Pál, Centesimus annus, 53.
2 Vö. ETTK 69.
3 Vö. ETTK 62.
4 Vö. II. Vatikáni Zsinat, Gaudium et spes lelkipásztori konstitúció, 40.
5 ETTK 62.
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1. Korunk társadalmi helyzete

Az előző évtizedek társadalmi eseményei azt jelzik, hogy gyorsan vál-
tozó világban élünk, amely újabb, gyakran létünket érintő kérdéseket 
vet fel. A technika, a technológiák fejlődése és a termelékenység növe-
kedése ellenére beszélhetünk-e az emberi élet fejlődéséről, gazdagodá-
sáról? A gazdasági világválság hatásait megtapasztalva, mit kell ten-
nünk azért, hogy a hasonló helyzeteket elkerüljük? Hogyan állítható 
meg vagy mérsékelhető a fajok kipusztulása? S végül az utóbbi években 
jelentkező, különösen a földrészünket érintő esemény: hogyan értékel-
jük, hogy a népességben gyarapodó, de egyre nagyobb szegénységben 
élő emberek tömegesen elindulnak a gazdagabb, de népességben meg-
fogyatkozott földrészek felé? Mit kell tennünk azért, hogy valóban a 
vándorló emberek javát szolgáljuk, de ne sodorjuk veszélybe azokat az 
országokat, amelyek a vándorlókat befogadják? 

Sokakban felmerül a kérdés: Az új évezred, amelyre oly nagy remény-
nyel tekintettünk, valóban zsákutca lenne az emberiség számára? 
A hívő ember, amikor egy történelmi helyzetet vizsgál, abban nemcsak 
emberek küzdelmét, kudarcait vagy sikereit látja, hanem a Gondvise-
lő jeleit is. Lehet, hogy éppen a válság okainak felismerése van szük-
ség ahhoz, hogy az ember és emberiség élete megújuljon, és testvéri 
közösségben tudja folytatni az útját a teljesebb jövő felé. Az Egyház 
küldetésénél fogva felelősséggel tekint az ember életére és így a jövő 
felé való vándorlására. Ezt abban a hitben teszi, hogy az Isten által adott 
kinyilatkozatás tartalmazza azokat a biztos erkölcsi értékeket, amelye-
ket követve az ember nem tévedhet el, és a Szentlélek segítséget ad 
ahhoz, hogy ezeket meg is valósítsa. Ebben a hitben az Egyház a világ 
felé fordul, és értékeit közkinccsé akarja tenni. Szent II. János Pál pápa 
ezekkel a gondolattal zárta utolsó szociális enciklikáját: „Az Egyház a 
harmadik évezredben is kitart amellett, hogy magáénak tekinti az ember út-
ját, annak tudatában, hogy vele van Ura, Krisztus. Ő tette magáévá az ember 
útját és vezeti, még akkor is, ha nem tud róla.”

E rövid bevezető után felmerül a kérdés: melyek azok a legfontosabb 
társadalometikai elvek, amelyeket az Egyház az elmúlt közel 120 
év folyamán megfogalmazott, és amelyek mellett következetesen ki-
állt? Az Egyház által képviselt tanításból három etikai alapelvet eme-
lünk ki, amelyekhez további elvek, eszmék kapcsolhatók. Az első elv 
a társadalmi konfliktushelyzetekre vonatkozik: a társadalmi és nem-
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zetközi feszültségeket, nézeteltéréseket az igazságosságra épülő 
béke szellemében kell megoldani. A második elv az állam tevékeny-
ségére vonatkozik, amely szerint az állam elsődleges feladata a közjó 
szolgálata az egyéni érdekekkel szemben. A harmadik elv, amely talán 
a legjellegzetesebb, amely és a legidőszerűbb is egyben: elkötelezett-
ség a szegények ügye mellett.

Tanulmányunk utolsó részében pedig korunk legégetőbb kérdésével, 
a társadalmi fejlődés kérdésével foglalkozunk. A kinyilatkozatás 
fényében mi tekinthető az ember üdvösségét segítő lelki, szellemi és 
gazdasági fejlődésnek? Ennek vizsgálatát a témával foglalkozó három 
szociális enciklika alapján végezzük. Ezek a dokumentumok Szent VI. 
Pál pápa Populorum progressio (Népek fejlődése) kezdetű enciklikája, to-
vábbá Szent II. János Pál pápa Sollicitudo rei socialis (A társadalmi dolgok 
iránti elkötelezettség) és XVI. Benedek pápa Caritas in veritate (Szeretet 
az igazságban) enciklikái.

2. Etikai igazságok és elvek a társadalom  
szolgálatában

A Katolikus Egyház fontosnak tartotta, hogy tanításnak összegzésére 
egy kompendiumot hozzon létre (2004), amely témakörök szerint ösz-
szefoglalja az eddig kiadott szociális enciklikák üzenetét, s ezzel együtt 
egy etikai rendszert is alkosson. Erre azért volt nagy szükség, mert 
az egyes enciklikák ugyan mindig hivatkoztak etikai igazságokra és el-
vekre, de nem tartották feladatuknak, hogy ezeket egy rendszerben be-
mutassák úgy, hogy azok egymás közötti belső összefüggéseit, hatásait 
is elemezzék. A Szentszék által kiadott kompendium azonban ennek a 
jogos igénynek is eleget tesz. Különbséget tesz etikai igazságok (igaz-
ság, szabadság, igazságosság, szeretet) és etikai elvek (szubszidiaritás, 
szolidaritás, közjó) között. Felhívja a figyelmet arra, hogy az etikai ér-
tékek megalapozzák és megkívánják az etikai elveket6, valamint mind 
az értékek, mind az elvek az emberi személy méltóságra vezethetők 
vissza.7 A következőkben az igazságosság értékével, a közjó elvével 
foglalkozunk, majd külön kitérünk a szegények melletti elkötelezett-

6 ETTK 197.
7 ETTK 105.
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ség eszméjére, amely feltételezi a javak egyetemes rendeltetésének, a 
szolidaritás és a szubszidiaritás elvének érvényesítését.8

2.1. Az igazságosság, mint a béke alapvető feltétele

A szociális enciklikák meghatározott történelmi helyzetben jöttek lét-
re, így feladatuknak tekintették, hogy az adott kor problémáival foglal-
kozzanak. Az első enciklika, amelyet 1891-ben XIII. Leó pápa írt Rerum 
novarum (Új dolgokról) címmel, a munkásság megalázott és kiszolgál-
tatott helyzetével foglalkozott.9 Mindnyájunk számára ismert, hogy a 
nagyüzemi gyáripar létrehozta a munkásságot. A munkások, ahogy 
József Attila írja, a „város peremén” szűk lakásokban éltek, állandóan 
fenyegette őket a munkanélküliség és a kilakoltatás réme. A munkás-
ság, hogy helyzetét javítsa, szerveződni kezdett, és küzdelmet indított 
a tőkések ellen. Felvetődött azonban a kérdés: a harc melyik módja 
célravezető, és felel meg az ember etikai normáinak. Karl Marx ezt a 
küzdelmet „osztályharcnak” nevezte, és azt vallotta, hogy ez a harc 
szükségszerűen forradalomba torkollik.10

A Rerum novarum elítéli a forradalomra irányuló osztályharcot,11 a 
konfliktus békés rendezését sürgeti, amelynek az igazságosság és 
a szeretet szellemében kell megvalósulnia. A pápa etikai megala-
pozottságú érvelésében az emberi természetre hivatkozik. E szerint 
minden embernek természetéből fakadó joga, hogy munkájával tőkét 
szerezzen, gyárat hozzon létre, és ott munkásokat foglalkoztasson. 
A tőkéhez jutott és másokat foglalkoztató embernek azonban tiszte-
letben kell tartania a munkások alapvető jogait. Elsősorban biztosítani 
kell számukra a munkájukért járó jogos bért, amelynek visszatartását 
a Biblia szavaival a legsúlyosabb bűnnek, „égbekiáltó bűnnek” tartja.12 
A munkásnak is tisztelnie kell a tőkést, mivel munkalehetőséget bizto-
sít számára. Az emberi természetből fakadóan azonban joga van arra, 

8 ETTK 449.
9 Megjegyzés: XIII. Leó pápa enciklikája nem a fejlődéssel foglalkozik, mint a fent em-
lített három, de olyan elveket fogalmaz meg, amelyekre fejlődést vizsgáló dokumentumok 
is hivatkoznak.
10 Vö. Karl Marx–Friedrich Engels, Kommunista kiáltvány, Szikra, Budapest, 1949., 68. 
11 Vö. XIII Leó pápa, Rerum novarum, 15.
12 Vö. Uo. 16.
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hogy egyénileg és közösségileg fellépjen ellene, ha csorbulnak ezek az 
alapvető jogai. A szakszervezetek jogos voltát a dokumentum az embe-
ri természet törekvésével magyarázta.

A nemzetközi háborús konfliktusok békés rendezése

Az idősebbek emlékeznek arra, hogy a hatvanas évek elején a nemzet-
közi politikai helyzet pattanásig feszült volt. Ezt a feszültséget első-
sorban a berlini fal felépítése (1961. augusztus) és az ún. kubai válság 
(1962. október) okozta. A feszültség feloldása érdekében 1963. április 
11-én, XXIII. János pápa (akit azóta az Egyház szentté avatott) Pacem 
in terris (Békét a világnak) kezdetű szociális körlevelében fordult a vi-
lág népeihez, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi 
béke feltétele nem a katonai erőegyensúly, hanem az „az igazság, az 
igazságosság, a szeretet és a szabadság” megvalósulása.13 Az 
enciklikának nagy nemzetközi visszhangja volt. Ennek egyik jele volt, 
hogy az MTI előbb fordította le a szöveget magyarra, mint ahogy a hi-
vatalos egyházi fordítás elkészült. A pápa az enciklika (és személyének 
közvetlensége) miatt nagy népszerűségnek örvendett az egész világon.

Anélkül, hogy jelen nemzetközi, vagy hazai társadalmi helyzetet ele-
meznénk, érdemes feltenni a kérdést: világunkban megvalósul-e az 
igazságosságra épülő béke? Úgy tűnik, hogy sajnos csak kevés helyen 
jön létre. Ennek az egyik oka, hogy a tőkés, vagy a tőkét exportáló mul-
tinacionális cégek vagy országok jelentős része nem mond le az egyre 
nagyobb haszonról, és a szegények száma növekszik. A nemzetközi 
statisztikákat olvasva láthatjuk, hogy bár a GDP, vagyis az egyes orszá-
gok hazai bruttó terméke, a világ valamennyi régiójában növekedetett, 
nem eredményezte a jólét növekedését.14 Ezek az adatok azt mutatják, 
hogy lehetőség lenne a helyzet javítására, ha megvalósulna az igazsá-
gosság és a szeretet.

13 XXIII. János pápa, Pacem in terris, 80.
14 Vö. Nemzetközi statisztikai évkönyv, KSH, 2001., 236. 
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2.2. Az állam feladata a közjó és  
az esélyegyenlőség biztosítása

Az Egyház a társadalomban levő feszültségek feloldása érdekében min-
dig fontos szerepet tulajdonított az államnak. A szélsőséges liberális 
piacgazdaság azonban azt vallja, hogy az állam lehetőleg ne avatkoz-
zon be a társadalom, különösen ne a gazdaság életébe. E felfogás sze-
rint a javak értékét a piac határozza meg. A piac mint „láthatatlan 
kéz” biztosítja a gazdaság optimális működését. Egyes felfogások sze-
rint a gazdaságban nincs is szükség külön etikai alapelvekre, elegendő 
mindenki számára egyenlő szabadságot biztosítani. A „józan önzés” 
következtében kialakul egy olyan szerveződés, amelyben az egyéni 
érdek megnyilvánulásai a közérdek érvényesülését szolgálják. Jól is-
mert Adam Smith érve, amely szerint: „A henteseknek, sörfőzőknek nem 
a jóindulatától várjuk ebédünket, hanem attól, hogy saját érdekeikre vannak 
tekintettel.”15 Az „józan önzés” ebben az esetben úgy érvényesül, hogy a 
tulajdonosnak az az érdeke, hogy olcsón termeljen, s így áruját megve-
gyék. 

Az Egyház társadalmi tanítása nagyon fontos szerepet tulajdonít az 
emberi szabadságnak, ebben az istenképiség jelét látja, de nem fogad-
ja el azt, hogy az állam szerepe csupán a szabadságjogok védelmére 
korlátozódjon. Ennek oka, hogy a piaci küzdelemben nem minden 
ember indul hasonló (egyenlő) eséllyel. Lehetnek olyanok, akik 
testi, szellemi adottságaik vagy anyagi lehetőségük miatt hátrányba és 
kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek a jobb tehetségűekkel vagy tehető-
sebbekkel szemben. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gazdagok még 
gazdagabbakká, a szegények pedig még szegényebbekké válnak. A gaz-
dasági és a szociális „olló” szétnyílik. Már az első szociális enciklikában 
XIII. Leó pápa felhívja a figyelmet: „Az államhatalom hivatásánál fogva 
a közjót tartozik előmozdítani”.16 A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes 
kezdetű konstitúciója még radikálisabban fogalmaz: „Az állam mint po-
litikai közösség a közjó végett létezik, belőle meríti teljes igazolását és érte-
lemét.”17 Az Egyház azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a közösség 
java nemcsak az anyagi javakat jelenti, hanem a szellemi, lelki értékeket 

15 Vö. Muzslay István, Gazdaság és erkölcs, Márton Áron Kiadó, Budapest, 1995., 142. 
16 XIII. Leó pápa, Rerum novarum, 26.
17 Gaudium et spes, 74.
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is, tehát természetfeletti irányultsága is van. Ahol ezt tagadják, ott vé-
tenek az ember méltósága ellen.18 

Meg kell jegyeznünk, hogy nem csak az egyházi dokumentumok 
emelik fel a szavukat a piac egyedüli értékmérői szerepe ellen, és 
tartják fontosnak az állam ellenőrzői és segítő tevékenységét. Josef 
Oelinger szerint az állam tevékenysége nem korlátozódhat az „éj-
jeliőr” szerepére, aki csak arra figyel, hogy kívülről ne tegyen kárt a 
gyárnak, és nincs hatása annak belső életére.19 Ugyanezt a gondola-
tot fejezi ki más képpel Arno Anzenbacher. Véleménye szerint nem 
fogadható el az a nézet, amely szerint az állam csupán egy „jogi 
koordinátarendszer”, amely kereteket ad, de rendszerben levő dol-
gokra (gazdaság, kultúra, vallás) nincs hatással.20 

Felmerülhet azonban a kérdés: az Egyház felfogása szerint mi a köz-
jó? XXIII. János pápa szerint mindazon társadalmi feltételek összes-
sége, amelyek segítik az emberi személy teljes kibontakozását.21 Nem 
sokkal később a II. Vatikáni Zsinat ír részletesebben a közjóról. A zsi-
nat szerint az állam úgy valósítja meg legteljesebb módon a közösség 
javát, ha védi az ember alapvető jogait, amelyek személyi méltóságából 
származnak. Ilyenek például az élethez, a táplálékhoz, a ruházathoz, a 
neveltetéshez, a családhoz, a munkához, a megfelelő tájékoztatáshoz 
való jog, továbbá a jog, hogy lelkiismeretének indíttatásait és vallási 
meggyőződését kövesse.22 A zsinat felhívja a figyelmet arra, hogy a tár-
sadalom életében minden állampolgárnak, s így a keresztény embernek 
is aktívan részt kell vennie, és a közjót kell szolgálnia.

A Gaudium et spes kezdetű zsinati rendelkezés szerint a közjó elve két 
fontos elemet is magában foglal: a célt és az eszközöket. A közjónak 
„célt”, értéket kell az emberek elé állítania, amely lelkesíti őket, más-
részt a közjónak biztosítania kell azokat az „eszközöket” és lehetősé-
geket, amelyek segítségével a céljukat elérhetik. A tapasztalat igazolja, 
hogy a közös cél sokkal jobban lelkesíti az egyes embereket és lehető-

18 Vö. II. János Pál pápa, Centesimus annus 44.
19 Vö. Josef Oelinger, Liberalizmus, in: Katholisches Soziallexikon, Tyrolia, Innsbruck, 
1980., 1663.
20 Vö. Arno Anzenbacher, Keresztény társadalometika, Szent István Társulat, Budapest, 
2001., 182.
21 Vö. XXIII. János pápa, Mater et Magistra, 65.
22 Vö. Gaudium et spes 26.
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séget ad számukra, hogy egyéni feladataikat még jobban felismerjék. 
Ugyanakkor azt is világossá teszi mindenki számára, hogy az egyén 
igazi érdeke nem állhat ellentétben a közösség érdekével, hanem a kö-
zösség javát kell szolgálnia.23 

A közjónak ez az elemzése teszi világossá, hogy az államnak min-
denki számára biztosítania kell „eszközöket”, hogy egyéniségüket 
kibontakoztassák és a közös cél elérése érdekében fáradozzanak. Ha a 
társadalomban élnek olyan emberek, akik nem rendelkeznek ezekkel a 
lehetőségekkel (jogfosztottak, munkanélküliek, etnikai kisebbségek) és 
ennek következtében a kitűzött társadalmi célokat nem tudják megva-
lósítani, akkor a társadalomban nem valósul meg a közjó elve. Az Egy-
ház ezért megkülönböztetett figyelemmel fordul az ilyen emberek és 
népcsoportok felé és segíti őket, hogy ők is részesei és aktív megvaló-
sítói legyenek a közjónak.

Az Egyház társadalmi tanítását összefoglaló kompendium két újabb 
szemponttal egészítette ki a közjóról szóló tanítást. Az egyik fontos 
megállapítása az, hogy a közjó nem a társadalomban élő emberek javai-
nak összege, hanem azoknak a közös javaknak összessége, amely 
„mindenkié”, „oszthatatlan”, amely „csak együtt érhető el, növelhető 
és őrizhető meg a jövőben is.”24 Ez azt jelenti, hogy a magántulajdon 
nem képezi a közjó tárgyát.25 A közjóhoz tartozik azonban a mindenki 
által elérhető közoktatás, orvosi ellátás és kultúra.

A kompendium másik fontos megállapítása az, hogy a közjó „minden 
és az egész ember java.”26 Az „egész ember” java azt jelenti, hogy 
az embernek nemcsak anyagi, hanem szellemi, lelki javai is vannak, 
amelyek értékben felette állnak az anyagi javaknak. A teljes ember ja-
vaihoz tartozik az istenképiségből származó, természetfeletti értékek-
re való nyitottság. A közjónak erre a fontos jellemzőjére a mai világban 
különös módon fel kell hívni a figyelmet, hiszen sokan vannak, akik jó-
létüket elsősorban az anyagi gazdagodásban látják. A tapasztalat azon-
ban azt igazolja, hogy az anyagi értékek, bár fontosak, az igazi jól léthez 

23 Arno Anzenbacher, i.m. 192.
24 ETTK 164.
25 Vö. Anton Rauscher, Közjó és család, in: A közjó az Egyház társadalmi tanításban 51-
57. old., Szent István Társulat, Konrád Adenauer Stiftung, 2008., 51.
26 ETTK 165.
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szükséges boldogságot nem tudják biztosítani az embernek. A boldog-
ságot, minden javak forrása Isten adja meg az ember számára.

Az Egyház bár független az államtól, küldetéséből fakadóan fontos 
feladatának tekinti a közjó szolgálatát. Ha visszagondolunk a Ma-
gyar Katolikus Egyháznak az elmúlt években kiadott plakátjaira, 
felismerhetjük, hogy ezekkel az értékekkel szólította meg a társa-
dalmat. Az egyik plakát a „Jót tenni jó” plakát volt, amely mások-
nak kenyeret nyújtó kislányt ábrázolt, mások segítésére hívta fel 
a figyelmet. A másik plakát a „Holtomiglan holtodiglan” volt, 
amely a házassági hűség és a családi élet fontosságát jelezte. A har-
madik plakáton „Hit, tudás, emberség” felirat volt látható, és 
diákokat ábrázolt, az elsajátítható ismereteket mint értéket állította 
az emberek elé. Az anyagi keretek szűkössége miatt az Egyház szo-
ciális tevékenysége korlátozott, azonban vannak olyan területek, 
ahol a segítő szándék kifejezése mellett, hathatósabb segítséget is 
tud adni. Ilyenek például többek között a központilag szervezett 
Katolikus Karitász – Caritas Hungarica, a Római Katolikus Egyházi 
Szeretetszolgálat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. 

2.3. Elkötelezettség a szegények ügye mellett

Az Egyház társadalmi tanításának talán legfontosabb etikai üzenete 
a szegények ügyének pártolása, a szegények melletti elkötelezettség, 
amely terminus technicus lett (németül: Option für die Armen, olaszul: 
impegnio per i poveri)27. Ennek a tanításnak a gyökerei nagyon mélyen 
az evangéliumban vannak. Jézus názáreti programbeszédjében min-
denkinek tudtára adta, hogy az evangélium címzettjei elsősor-
ban a szegények, a lelkileg sebzettek, a betegek, a szabadságukban 
korlátozottak és az elnyomottak (vö. Lk 4,18). Jézus ennek a program-
nak megfelelően teljesítette messiási küldetését. Különös szeretettel 
fordult a szegények, a betegek felé, tanításában, példabeszédeiben pe-
dig másokat is felszólított arra, hogy segítsenek azokon, ak„ik nehéz 
helyzetbe jutottak, vagy akik a társadalom peremére szorultak. Jézus 
például az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédében a segítő 

27 Megjegyzés: a német „Option" inkább szándékot, törekvést,  az olasz „impegnio" 
kötelességet jelent.
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szeretet mozzanatait is jelzi (vö. Lk 10,30-37). A nehéz helyzetben levő 
embert észre kell venni, oda kell menni hozzá, hordozni kell őt, sőt még 
anyagi áldozatot is kell hozni érte.28 

Ha visszatekintünk az elmúlt évszázadra, felismerhetjük, hogy az Egy-
ház többségükben azokat az embereket avatta szentté, akikben ez a 
jézusi vonás különleges módon megjelent. Az egyik, talán legismer-
tebb egyéniség Szent Kalkuttai Teréz anya (1910–1997), aki a legszegé-
nyebbek gyógyításának, felkarolásának szentelte életét, s ezért Indiába 
ment. Ő azonban nagyon jól tudta, hogy valaki nemcsak anyagi érte-
lemben lehet szegény, hanem szellemi, lelki értelemben is. Az egyik 
magyarországi látogatása alkalmával, 1985-ben a városmajori temp-
lomban ezt mondta: „A gazdag országokban is sok szegény él. Létezik egy 
nagyon mély lelki szegénység. Ismeritek-e az országotok szegényeit? Tudjá-
tok-e, hogy talán a családjaitokban is van valaki, akinek szüksége van szere-
tetre és gondoskodásra? Talán csak egy kis mosolyra. Itt kezdődik a szeretet.”29 

A szolgáló szeretet másik kiemelkedő egyénisége az arisztokrata szár-
mazású Boldog Batthyány Strattmann László (1870–1931), aki szem- 
orvosként szolgálta a betegeket. Munkája végzése közben nem tett 
különbséget gazdag és szegény között. Az egyszerűbb vagy szegény 
emberektől semmiféle anyagi ellenszolgáltatást nem fogadott el. Úgy 
gondolta, hogy az érte elmondott imádság a hála legmélyebb kifejezé-
se. Feljegyezték róla, hogy minden távozó beteg egy Jézus Szíve-képet 
kapott ezzel a felirattal: „Vedd ezt a képet, mint jámbor emléket, a mi kór-
házunkból, s ha úgy véled, hogy némi hálával tartozol nekünk, akkor imád-
kozzál mindnyájunkért. Azért jöttél hozzánk, hogy tested gyógyulást találjon, 
ne feledkezzél el azonban halhatatlan lelkedről sem, amely olyan becses, hogy 
Krisztus a keresztfán meghalt érte.”30 

A személyes példák jelzik: az Egyház társadalmi tanításnak követése 
Jézus követését jelenti, amely magában foglalja a testi, lelki szegények-
kel való törődést és vállalja az áldozatot, és ha kell, az életáldozatot is.

28 Vö. Kocsis Imre, Lukács evangéliuma, Szent István Társulat, Budapest, 1995. 264 o. és 
Ortensio da Spinetoli, Lukács a szegények evangéliuma, Agapé, Szeged, 1996., 378. 
29 Részlet Kalkuttai Teréz anyának a budapesti Városmajori Templomban elmondott 
beszédéből in: Vigília, 1985. XLII. 23
30 A szegények orvosa Batthyány Strattmann László (összeállította: Kardos Klára) Prugg 
Verlag, Eisenstadt, 1982. 22. old.
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3. A társadalmi fejlődés és jellemzői

Az igazságosság, a közjó és a szegények ügye melletti elkötelezettség 
eszméinek bemutatása után egy olyan nagyobb témával foglalkozunk, 
amely a II. Vatikáni Zsinat után állandóan jelen van az Egyház társa-
dalmi tanításában, és amely a vírusjárvány kitörése után a közvéle-
ményt is foglalkoztatja: a társadalmi fejlődés. Több kérdés is megfogal-
mazódik bennünk: Mi a fejlődés? Az elmúlt évtizedekre visszatekintve 
beszélhetünk-e arról, hogy a társadalomban látványosan jelentkező 
technikai haladás valóban a személy kiteljesedését szolgálja? Eszünk-
be juthat Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban című verse, 
amelyben 1848-ban a világ akkori helyzetén tűnődve felteszi önmaga 
számára a kérdést:

De hát hol a könyv mely célhoz vezet? 
Hol a nagyobb rész boldogsága? - Ment-e 
A könyvek által a világ elébb?

A XXI. százban élő, a járványveszély miatt otthon a televízió és a 
számítógép előtt ülő ember ezt a kérdést valószínű, hogy már nem 
is könyvekre gondolva teszi fel, hanem azokra az eszközökre gondol, 
amelyek őt körülveszik, és amelyek a kényelmét vagy ismeretekben 
való gazdagodását próbálják kielégíteni. Hiszen a tudását már rég nem 
(de legalábbis nem kizárólag) könyvekből, hanem különböző technikai 
eszközök hírcsatornáin keresztül kívánja gyarapítani.

A társadalmi kérdésekkel foglalkozó ún. szociális enciklikák során vé-
gigtekintve láthatjuk, hogy az elmúlt fél évszázadban három is e témá-
val foglalkozik. A Populorum progressio (Népek fejlődéséről szóló) en-
ciklikát Szent VI. Pál 1967-ben írta. A Sollicitudo rei socialis (Társadalmi 
problémák iránti elkötelezettségről szóló) enciklikát Szent II. János 
Pál pápa tette közzé 1987-ben. Végül a Caritas in veritate (Szeretet az 
igazságban kezdetű) enciklikát XVI. Benedek pápa 2009-ben adta ki. 
Amint fentebb jeleztük, ezek a pápai dokumentumok mindegyike a fej-
lődés témájával foglalkozott, de a történelmi helyzet és ezzel együtt a 
fejlődést segítő és gátló tényezők változtak. A következőkben röviden 
vázoljuk az enciklikák korának történelmi háttérét, a problémák okait 
és az Egyház által adott útmutatást.
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3.1. A népek fejlődéséről (Populorum progressio)  
szóló enciklika

Szent VI. Pál pápa már a zsinaton (1962–1965) felismerte, hogy a máso-
dik világháborút követően a világ gazdasági életének alakulása 
nagyon egyenlőtlen. A nyugati kapitalista társadalmakban a hábo-
rú romjain gyors gazdasági fejlődés indult el. A régi gépekkel dolgozó, 
lebombázott gyárak helyére a legmodernebb technológiákat alkalmazó 
nagy termelékenységű üzemek épültek. A helyreállító munkák miatt 
alacsony volt a munkanélküliség és jelentősen növekedtek a bérek. A 
keleti szocialista társadalmakban alacsonyabb szintű technológiákat 
alkalmaztak, a munkabér is jóval alacsonyabb volt, mint nyugaton, de 
alacsonyak voltak a lakbérek és az élelmiszerárak is. Minden embernek 
volt munkája és lakóhelye. A politikai diktatúra jelentősen korlátozta 
az emberek szabadságát, és súlyosan megtorolt minden ellenvéleményt, 
de az emberek többsége nem élt anyagi létbizonytalanságban. Kivételt 
képeztek azok, akiket „osztályellenségnek” tartottak. Jelentős válto-
zást az ún. harmadik világ létrejötte jelentett, ahol a politikai-gyarmati 
függés a legtöbb helyen megszűnt, de maradt a fejlett országoktól való 
gazdasági függés és szegénység. Ezekben az elmaradott országokban 
nagy volt a belső társadalmi feszültség, ami forradalmi helyzeteket is 
előidézett. 

Az enciklika az elején leszögezte azt, amit a későbbi dokumentumok 
megerősítettek, hogy a fejlődés nem azonosítható a technikai fejlődés-
sel vagy gazdasági haladással. A „fejlődésnek, hogy valóságosnak legyen 
mondható, minden oldalúnak kell lennie, olyannak, amely minden ember 
és a teljes ember növekedését biztosítja”.31 A teljes ember növekedése 
pedig nemcsak az anyagi javakban történő gyarapodást, hanem a szel-
lemi, lelki kiteljesedést is magában foglalja. Ezt követően rögtön rámu-
tatott arra is, hogy „az anyagi javak gyűjtése kapzsisághoz vezet, a mindig 
többet birtoklás vágyához, a hatalom növelésének kísértéséhez.”32

Az Egyház társadalmi tanításának kibontakozása szempontjából lé-
nyeges változás, hogy pontosítja a forradalom értékelésére vonat-
kozó tanítást. Ahogyan arról korábban már esett szó, XIII. Leó pápa 
Új dolgokról (Rerum novarum) kezdetű enciklikája elítéli a társadalmi 

31 VI. Pál pápa, Populorom progressio 14.
32 Uo. 18.
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változásokat kikényszerítő osztályharcot.33 A megoldást az államnak a 
közjóra irányuló tevékenységében látja, amely olyan jogokat és köte-
lességet fogalmaz meg, amelyek a munkás és a tőkés békés kapcsolatát 
teremtik meg.34 VI. Pál pápa Népek fejlődése kezdetű enciklikája a világ, 
elsősorban Latin-Amerika helyzetét látva megerősíti, hogy a forrada-
lom további ellentéteket szülhet. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha 
a diktatúra az elemi jogokat sérti és károsítja a közjót.35 

A dokumentumnak egy másik fontos vonása az, hogy bár látja korá-
nak betegségeit, bízik abban, hogy a harmadik világ szegény or-
szágai felemelkedhetnek. Bízik abban, hogy a gazdagabb országok 
befogadják a vendégmunkásokat, hogy olyan szerződéseket kötnek a 
szegény országokkal, amely számukra is előnyös, hogy a különböző 
kultúrák között dialógus jöhet létre. S végül bízik abban, hogy a nem-
zetközi intézmények, mint például az ENSZ képesek arra, hogy a jóin-
dulatú törekvéseket összehangolják és képesek „olyan jogrendet teremte-
ni, amelyet a világban általánosan elfogadnak és betartanak”.36 Sajnos ezek a 
vágyak (ahogy ezt később látni fogjuk) nem váltak valóra.

3.2. A Társadalmi problémák iránti elkötelezettségről 
(Sollicitudo rei socialis) szóló enciklika

Szent II. János Pál pápa, a Népek fejlődésről szóló enciklika megjelené-
se után 20 évvel fontosnak látta, hogy egy újabb enciklikát adjon ki a 
fejlődésről. Az új enciklika megírásának oka az volt, hogy a technikai 
haladás és gazdasági növekedés ellenére a világ helyzete nem lett 
jobb. A pápa először bemutatja a világ akkori gazdasági, szociális és 
politikai helyzetét, majd a várt fejlődés elmaradásának okait teológia-
ilag elemzi. 

A világ szociális helyzetét vizsgálva rámutat a fejlődést gátló je-
lenségekre. Megállapítja, hogy tovább mélyült a szakadék, mely a 
fejlett északi országokat elválasztja az elmaradott déli országoktól.37  

33 Vö. XIII. Leó pápa, Rerum novarum 15.
34 Vö. Uo. 31.
35 Vö. VI. Pál pápa, Populorum progressio 31.
36 Uo. 78.
37 Vö. II. János Pál pápa, Sollicitudo rei socialis 14.
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Ugyanakkor a nyomor a gazdag országokban is jelen van a nép egyes 
rétegeiben. Problémát jelent az emberi jogok korlátozása: vallási, faji, 
politikai diszkriminációk, írástudatlanság, stb.38 Hangsúlyozza, hogy 
egyetlen politikai csoport vagy politikai párt sem jogosult a hatalmat 
magához ragadni, mert ez is a közösség életét rontja meg. Negatív vo-
nása korunknak az urbanizációval együtt járó lakáshiány és az egyre 
növekvő munkanélküliség.39 Hasonlóan problémát jelent egyes nem-
zetek növekvő eladósodása. A kölcsönök, melyeket eredetileg a fejlődés 
előmozdítására szántak, sokszor visszájára fordultak, bizonyos pénz-
ügyi mechanizmusok következtében. Ezzel pedig a szegényebb nemze-
tek növekvő adósságaik miatt csak még szegényebbekké váltak.

A mélyebb teológiai elemzés az enciklika egyik újdonságot hozó, ki-
emelten értékes része. Ebben a fejlődést gátló „bűnös struktúrák” 
valóságára figyelmeztet a pápa. Ezek mélyén személyes bűnök láncola-
ta húzódik meg: a profit utáni kizárólagos vágy, ill. a hatalom-
vágy. Ezek a fejlődést akadályozó bűnös mechanizmusok csak erkölcsi 
döntésekkel háríthatók el. Ezért „a fejlődés nagyrészt morális jellegű fel-
adat”. Csak őszinte megtéréssel (vö. Mk 1,15) és igazi szolidaritással 
hárítható el, ami „eltökélt akarat és állandó gondoskodás a közjóért”40. Itt 
állapítja meg a pápa: „A béke a népek szolidaritásának gyümölcse!”41. Ebből 
a megállapításból is kiderül, hogy a pápa nem a technikai haladásban, 
hanem az erkölcsi tudat elmélyítésében látja az igazi fejlődés feltételét.

3.3. A Szeretet az igazságban (Caritas in veritate)  
kezdetű enciklika

A „Társadalmi problémák iránti elkötelezettség”-et hangsúlyozó en-
ciklika megjelenése után 20 évvel XVI. Benedek pápa újra elérkezett-
nek látta az időt, hogy a fejlődésről újabb enciklikát adjon ki Szeretet 
az igazságban címmel. Az enciklika közvetlen kiváltó oka a 2008-ban 
kirobbant gazdasági világválság volt. A pápa azonban nemcsak ennek 

38 Vö. Uo. 15.
39 Vö. Uo. 17.
40 Uo. 38.
41 Uo.
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a közvetlen kiváltó okait elemzi, hanem rámutat a mélyebben húzódó 
antropológiai és erkölcsi okokra is. 

Az enciklika egyik sajátos vonása, hogy nyomatékkal felhívja a figyel-
met arra, amit a korábbi dokumentumok is hangsúlyoztak: elsősorban 
nem gazdasági, politikai vagy ökológia válságról kell beszélnünk, ha-
nem az ember válságáról, mert az ember identitástudatának  el-
bizonytalanodása váltja ki a többi problémát. „Az ember nem egy kóbor 
atom az univerzumban, hanem Isten teremtménye, akit Isten halhatatlan lé-
lekkel akart megajándékozni, és akit mindörökre szeret.”42 Emiatt nem sza-
bad elcsüggednie, hanem reménnyel kell a jövőbe tekintenie. Az em-
bernek az a célja, hogy „többé váljék”.43 A többé válás azonban nemcsak 
az anyagi javakban való növekedést jelenti, hanem azt, hogy személyi-
sége lelkileg, szellemileg kiteljesedik. Ezt a célt az enciklika „transzcen-
dens humanizmusnak ” nevezi.44

Az enciklika másik jellegzetes vonása a korábbi enciklikához képest, 
hogy a társadalom több területén elemzi a válság okait, és 
utat mutat a válság megszüntetésére. A gazdasági válságból a kiutat 
a haszonra való kizárólagos törekvés elvének felülbírálása jelenti.45 
Az ökológia válság akkor lesz mérsékelhető, ha az ember a természetre 
nem mint eszközre tekint, hanem mint Isten ajándékára, amelyet to-
vább kell adni az újabb generációknak. A globalizáció előnyeit ki kell 
használni, de úgy, hogy mentesek maradjunk káros hatásaitól.46 A tech-
nika eszköz az ember számára, vigyázni kell arra, hogy ne gátolja az 
emberben levő természetfeletti vágy kiteljesedést.47 Végül ki kell tér-
nünk egy olyan jelenségre, amelyre már Szent VI. Pál pápa is felhívta a 
figyelmet, de az utóbbi időben még időszerűbbé vált. A világban, ahol 
a termelés és a piac is globálissá vált, a nemzetállamok hatásköre csök-
kent. Emiatt politikai világtekintélyre van szükség, amely figyelemmel 
kíséri az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását, képes arra, hogy a 
világgazdaságot irányítsa és segítse.48

42 XVI. Benedek pápa, Caritas in veritate 29.
43 Uo. 17.
44 Uo. 18.
45 Uo. 38.
46 Uo. 42.
47 Uo. 70.
48 Uo. 67.
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Összegzés és előretekintés

A harmadik évezred első évtizedeiben újabb problémák jelentkeztek. 
Egyre világosabbá vált az, hogy a fogyasztói társadalom „filo-
zófiája” sebezhető. 2008-ban az ingatlanárak korábbi indokolatlan, 
egyenletes emelkedése, a vásárlási hitelek felvétele, majd az ingatlan-
értékek zuhanása jelezte a régebb óta jelentkező válságot. A gazdasági 
válság oka elsősorban az emberek meggazdagodási vágya és kiszolgál-
tatottsága volt. Nem gondoltak arra, hogy az előnyösnek mutatkozó in-
gatlanvásárlás mögött milyen pénzügyi spekuláció, gonosz szándékok 
húzódhatnak meg. 2020-ban a koronavírus terjedése hozta felszínre a 
mélyebben meghúzódó problémákat és borította fel a világban az em-
berek lelki egyensúlyát. A fogyasztást gerjesztő globalizáció kedvezett 
a járvány robbanásszerű terjedésének. Az emberek többsége rádöbben-
hetett arra, hogy sem a tudomány, sem a társadalom, sem az anyagi 
javak nem adnak számára biztonságot. Az önmagába vetett hite meg-
rendült. A válság általános elterjedésének veszélye fenyeget.

Ha a jelenlegi válságból kivezető utakat keressük, akkor ezt a korábban 
ismertetett elvek alapján tehetjük. Véleményünk szerint a három leg-
fontosabb elv a következő:

 y Az igazi fejlődés középpontjában az Isten képmására terem-
tett, azt hordozó élő ember áll. A fejlődésnek mindig az em-
ber kiteljesedését, üdvösségét kell szolgálnia.

 y A fejlődés minden ember és a teljes ember javát szol-
gálja. A teljes emberi kiteljesedésnél a lelki, szellemi javakat 
és nem az anyagi javakat kell előnyben részesíteni.

 y  A korunkra jellemző globalizáció új lehetőségeket hordoz 
magában, de új veszélyeket is jelenthet az emberiség számá-
ra. Ezek a veszélyeket az emberi természetből kibontható 
erkölcsi értékek tiszteletben tartásával lehet elkerülni. Ne-
künk, keresztényeknek a személyközpontú, az emberi kö-
zösségeket segítő és a transzcendensre nyitott globális fo-
lyamatok elősegítésén kell fáradoznunk.



Megtört kenyér, megtört ember Varga László

 43

CSORBA GÁBOR
 

A tevékeny szeretet: Caritas
 





 45

Csorba GáborA tevékeny szeretet: Caritas

Az Anyaszentegyház tanúságtétele  
a tevékeny szeretet által

Az Egyház hármas küldetése: az evangélium hirdetése közösség-
ben (koinónia, communio), ami Krisztus fősége alatt alakul folyama-
tosan, az Ő titokzatos közössége, amelyhez mi magunk is tartozunk a 
küzdő egyház tagjaként, a szenvedő és a megdicsőült egyházzal együtt; 
a másik a liturgia (az istentiszteleti cselekmények); a harmadik pedig a 
diakónia (szolgálat), a tanúságtétel a tevékeny szeretet különböző for-
máiban.

Mint a három lábú szék, akkor áll láthatóan stabilan az Egyház a külde-
tése színterén, a világban, ha ezek a lábak egyenlő hosszúak, azaz Isten 
dicsérete a testvéri közösségben éppen a tevékeny szeretetben válik 
láthatóvá a világ számára. Az Egyház diakónia szolgálata, melynek ré-
sze a karitász tevékenység, hitelesíti az Egyház küldetését a nemhívők 
körében, erősíti a híveket a tanúságtételben, bátorítja az ellankadókat 
és konkrét segítséget nyújt mindazoknak, akik szükséget szenvednek, 
szolidaritást vállal a nehéz helyzetben levőkkel.

Szent II. János Pál pápa így fogalmaz: „Az Egyháznak legfontosabb teendői 
között kell számontartania – szüntelenül, de mostanában különösen is –, hogy 
hirdesse és beoltsa az életbe az irgalom misztériumát, amely legtökéletesebben 
Jézus Krisztusban mutatkozott meg… Az Egyház hirdeti és különféle módokon 
tapasztalja a megfeszített és feltámadt Krisztusban kinyilatkozott isteni irga-
lom igazságát. Továbbá maga is törekszik arra, hogy gyakorolja az irgalmat az 
emberek által és az emberek iránt, mert megérti, hogy ez a legelemibb föltétele 
annak, hogy az emberibb és jobb világért akár most, akár a jövőben valamit ten-
ni lehessen.” („Dives in misericordia” 91.96 – enciklika az irgalmas Atya-
istenről 1980.11.30.)

Szent II. János Pál pápa szavai arra világítanak rá, hogy az Egyház, mint 
Krisztus titokzatos teste, az Ő szeretetéről való tanúságtétele nélkül nem 
lenne élő, nem tudna Isten irgalmasságáról tanúságot tenni. Márpedig 
Szent Faustina nővér magánkinyilatkoztatása alapján is tudjuk, hogy Is-
ten legnagyobb tulajdonsága az irgalmassága. Mindenkin megkönyörül, 
aki ezt kéri és aki vele közösségben van. Isten a világ fenntartó művét 
rajtunk, embereken, a saját képmására teremtett és Fia által megvál-
tott gyermekein keresztül folytatja a világ végezetéig. Mi keresztények, 
krisztusi emberek az Egyház közösségében az Ő személyes küldöttei va-
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gyunk, hogy irgalmasságát rajtunk keresztül, a mi tetteink által közve-
títse minden emberhez.

Az Anyaszentegyház hagyománya szerint az irgalmasság cselekedetei 
testi és lelki vonatkozásban mutatkoznak, és minden hívőnek alapfela-
data mindezeket végezni.

Az irgalmasság testi cselekedetei
1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és
6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

A tevékeny szeretet formái  
az egyháztörténelemben

Egyházunkon belül, annak részeként van egy olyan intézmény, amely 
kifejezetten ezért alakult meg, hogy az Egyház diakónia küldetését 
szervezett és hierarchikus formában is ellássa. Ez az intézmény a Cari-
tas / Karitász. Már az ősegyház is különös gondot fordított az egymásra 
való odafigyelésre; a szegénygondozásra, a szolgálatra diakónusokat is 
szentelt (vö. ApCsel 6,1–6), akik mind Krisztus testét, az Eucharisztiát, 
mind az adományokat eljutatták betegeknek, rászorulóknak. A diakó-
nusi szolgálat szentségi szintre való emelése, amellett, hogy biztosítja a 
Szentlélek erejével való működést, kifejezi azt, hogy az Egyház milyen 
nagy hangsúlyt fektet megalakulása óta az áldozatos tanúságtételre rá-
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szoruló embertárasaink szükségeinek enyhítésére szolidaritással, oda-
figyelő és segítőkész együttérzéssel.

A caritas latin szó (a görög agapé megfelelője), jelentése: szeretet, Isten 
szeretete, mely kiárad ránk és egyben a felebaráti szeretet embertár-
saink iránt. Mivel Isten a Szeretet, ezért a szeretet Isten másik neve. 
A karitászosok, akik önkéntes szolgálatban konkrét feladatot látnak 
el, Isten küldöttei, Isten szeretetének tanúságtevői a tevékeny szeretet 
eszközeivel.

A karitász története végigkísérte az egyháztörténelmet. A középkor 
és kora újkor karitatív szolgálata főként a szerzetesrendek által bon-
takozott ki. Árpádházi Szent Erzsébet, Assisi Szent Ferenc, Néri Szent 
Fülöp, Páli Szent Vince máig példája a személyes, odafigyelő tevékeny 
szeretetnek. Később a XIX. századi iparosodás, polgárosodás során a 
munkásság nyomorát tapasztalva kezdtek kibontakozni a keresztény 
segélyező szervezetek és mozgalmak. 1897-ben fogtak össze a világon 
először a német karitatív szervezetek, majd az első világháború kitöré-
se után Magyarországon is megalakult a Katolikus Karitász intézmé-
nye, 1931-ben pedig a Szent Erzsébet Karitász Központ, ami mindmáig 
szervezi és összehangolja az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
plébániáinak karitatív munkáját. A második világháború alatt a hagyo-
mányos karitász feladatok kiegészültek a hadigondozással. A háború 
utáni kommunista diktatúra az egyházi szervezetek nagy részét fel-
oszlatta, sok helyen a lelkiségi mozgalmak, imacsoportok vették át a 
karitászcsoportok tevékenységét. Az 1989–90-es rendszerváltás során 
újjászerveződött a Katolikus Karitász, és integrálódott a karitász világ-
szervezetének, a Caritas Internationalisnak tevékenységébe.

A Katolikus Egyház szervezeti felépítésének megfelelően van jelen a 
világban a Caritas Internationalis, minden lakott kontinensen, 165 or-
szágban, 24 millió embernek nyújtva segítséget 400.000 munkatárs-
sal, 625.000 önkéntessel. Hazánkban a 13 római katolikus és 3 görög 
katolikus egyházmegyében több mint 10.000 önkéntes szolgál, az Esz-
tergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központ-
jának tevékenységi körében 10 régióban, 146 plébánián 1100 állandó, 
regisztrált önkéntes végez karitatív munkát az alkalmi önkéntesekkel 
együtt.
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Dr. Erdő Péter bíboros prímás érsek atya, mint az Esztergom-Budapes-
ti Főegyházmegye főpásztora a fenntartója a Szent Erzsébet Karitász 
Központnak, Écsy Gábor atya a Katolikus Karitász országos igazgatója, 
Spányi Antal püspök atya a Katolikus Karitász elnöke, Luc Van Looy 
brüsszeli püspök a Caritas Europa elnöke, Luis Antonio Tagle érsek pe-
dig a Caritas Internationalis vezetője.

A tevékeny szeretet gyakorlata

A karitász tevékenysége alapvetően és a leggyakrabban a következő 
embercsoportok felé irányul:

1. Idősek és betegek 
2. Családok
3. Fogyatékkal élők
4. Szenvedélybetegek
5. Hajléktalanok
6. Hátrányos helyzetű kisebbségek
7. Menekültek
8. Katasztrófák áldozatai

Az idősek és betegek (1) számára az otthoni betegápolás és idős- 
gondozás, intézményi beteglátogatás, intézményi ellátás, gyógyászati 
eszközök és gyógyszertámogatás és a lelkigondozás területén tudunk 
a legtöbbet segíteni.

A segítségre szoruló családok köre (2) igen tág, a társadalmi 
középosztályig is elér a szükség, de krízishelyzetben és adott esetben 
a mélyszegénységben élőknél a válság nem csupán gazdasági, hanem 
morális természetű is lehet. Éppen ezért a családok szolgálata nem csak 
anyagi, de természetbeni és lelki támogatást is igényel. Sok helyen van 
szociális ügyfélfogadás, vannak öngondoskodást segítő programok, 
gyermektáborok, illetve azok támogatásai, iskolakezdési támogatás, 
húsvéti, karácsonyi segélyakciók, valamint lakhatási- és krízistámoga-
tások.

A fogyatékkal élők (3) számára is sokrétű a szolgálat. Az Esz-
tergom-Budapesti Főegyházmegye Diakonális Szakterülete (püspöki 
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helynöke Écsy Gábor atya) át- és összefogja a Szent Erzsébet Karitász 
Központ intézményét, a börtönpasztorációt (szakreferense Kemenes 
Gábor atya), a mozgássérültek (szakreferense Almásy Tamás atya), va-
kok és látássérültek (Jánosa Domonkos atya), siketek és hallássérültek 
(Nagy Sándor atya) és az értelmileg akadályozottak (szakreferense Ne-
ruda Károly atya) pasztorálását.

Neruda Károly atya alapítója a Reménykörnek is, ami együttműködik 
a Szent Erzsébet Karitász Központtal a speciális szükségletű testvére-
ink, felebarátaink javára. A Reménykör összefogás szeretné bevonni 
a siketeket és nagyothallókat, a látássérülteket, mozgássérülteket, az 
értelmileg akadályozottakat, az értelmi fogyatékosokat, az autizmus 
spektrum zavaraival élőket és a súlyosan, halmozottan sérülteket is 
a keresztény közösségbe mind helyi, plébániai, mind egyházmegyei 
szinten. A Reménykör segíti az érintettek szentségekhez jutását, a csa-
ládok támogatását, érdekvédelmet az élet bármely területén, formálja 
a hívek szemléletét, ezáltal erősíti a személyes szeretetkapcsolatokat.

Ez az egyedülálló evangelizációs eszköz és közösség segít kitágítani az 
egyházban való lehetőségeket, esélyegyenlőséget biztosít a lelki élet te-
rületén is. Egymás megismerésével pedig távlatok nyílnak, hogy egy-
mástól tanuljunk, egymást megértsük, egymást segítsük, így mindany-
nyian többek legyünk és közelebb kerüljünk az Úrhoz.

„Minden embernek van sajátos nyelvezete, habitusa. Isten ezt a sajátos nyel-
vet használja, hogy megtaláljon minket, hogy eljusson hozzánk. Mi is meg 
kell találjuk egymás nyelvét, hogy megértsük egymást a sérült, akadályozott 
emberekkel.” – mondta Neruda Károly atya a Mária Rádióban elhang-
zott Tevékeny Szeretet című karitász műsorban 2019. december 25-én. 
„Mint Jézus is, mi is az embert látjuk, aki akadályozva van abban, hogy be 
tudjon csatlakozni a krisztusi közösségbe. Fáradozzunk, hogy meg tudjuk mu-
tatni a krisztusi utat egymáshoz – az akadályozottakhoz jussunk el, küzdjük 
le az akadályokat egymáshoz és segítsük őket, hogy a gátakat a számukra 
lebontsuk!”

Ezen kívül a karitász egyéb módon is segíti a fogyatékkal élőket a 
nappali intézményekben, szociális foglalkoztatókban, átmeneti ott-
honokban, gyógyászati és egyéb segédeszközök könnyebb elérésében, 
gyógyszertámogatás keretében, és akár a plébániai karitászcsoportok 
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munkája során a ház körüli teendőkben is, valamint speciális progra-
mok szervezésében.

A szenvedélybetegek (4) segítése speciális szakértelmet és szer-
vezettséget igénylő tevékenység. A Katolikus Karitász RÉV Szenve-
délybeteg-segítő Szolgálata 1992-ben jött létre a szenvedélybetegek és 
hozzátartozóik megsegítésére. A RÉV mozaikszó jelentése: Remény / 
Élet / Változás. A szakképzett munkatársak az alkoholtól, kábítószer-
től, játékszenvedélytől, gyógyszerfüggőségtől, étkezési zavaroktól és 
más hasonló rabságtól, problémáktól szenvedőket segítik a gyógyulás 
útján. A gyógyítás szakemberek együttműködésével folyik (szociális 
munkás, pszichiáter, pszichológus, lelkész), amelyben gyógyult szen-
vedélybetegek is részt vesznek. A Szent Erzsébet Karitász Központ 
fenntartja a Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ intézményét és 
együttműködik a Katolikus Alkoholmentő Szolgálattal. Beszélgetés, 
lelkigondozás, szervezett közösségi ellátás biztosításával segíti a gyó-
gyulni vágyókat és hozzátartozóikat.

A hajléktalanok (5) segítése szintén speciális szakterület. A plébá-
niai karitászcsoportok egy része fel tudja vállalni az étel- és ruhaosztást 
az állami és önkormányzati, vagy egyházi szakellátó intézményekkel 
együttműködve, valamint a lelki közösséget, programok szervezését. 
Hazánkban a közfoglalkoztatásban, az állami segélyhez szükséges ön-
kéntes munka biztosításában, megszervezésében, különböző krízis se-
gélyprogramok keretében, rendkívüli időjárási helyzetekben krízisme-
nedék biztosításában is segít a karitász.

A hátrányos helyzetben lévő nemzeti és etnikai kisebb-
ségek (6) külön célterület a szeretet szolgálatában. A Katolikus Kari-
tász a Kárpát-medence külhoni magyarjainak, elsősorban a Kárpátalján 
élőknek nyújt folyamatos, szakszerű segítséget. Az etnikai kisebbsé-
get szinte minden karitászcsoport tudja támogatni saját és összevont 
erőforrások mozgósításával és személyes segítségnyújtással. A Szent 
Erzsébet Karitász Központ kiemelt partnere ebben az esztergomi Bol-
dog Ceferino Roma Misszió Személyi Kvázi-Plébánia, valamint Tóth 
László állandó diakónus, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
cigányügyi referense. Az élet minden területén tud segítséget adni a 
karitász, például krízishelyzetekben, beiskolázásban, élelmiszer, bútor 
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és ruha adományozásban. Kiemelt cél, hogy az öngondoskodásban is 
segítsük a családokat vetőmaggal és helyi szaktanácsadással.

A menekültek (7) megsegítésében, ellátásában a Katolikus Karitász 
országos szervezete a magyar kormánnyal, az illetékes minisztériu-
mokkal és azok intézményeivel karöltve segít az érintetteknek.

A természeti katasztrófák károsultjai (8) szükségeinek eny-
hítésében és a kárelhárításban egyre gyakrabban van szükség a kari-
tász segélynyújtására. A természeti csapások (árvizek, villámárvizek, 
viharok, belvizek, földrengések stb.) mellett az ipari katasztrófák és 
balesetek, járványok esetén is van bőven tennivalója a karitász szer-
vezeteknek. A Szent Erzsébet Karitász Központ együttműködési meg-
állapodást kötött a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a 
Katolikus Karitász pedig tagja a Nemzeti Humanitárius Koordinációs 
Tanácsnak. Katasztrófa esetén a Katolikus Karitász országos központja 
az érintett egyházmegyei karitásszal együttműködve koordinálja a se-
gítő tevékenységet. A plébániai csoportok ebbe a tevékenységbe kap-
csolódnak be. Hatékony eszköznek bizonyult már az eddigiek során is 
a karitász az alapvető életfeltételek biztosításában gyorssegélyek útján, 
valamint a hosszú távú, például az újjáépítési programokban is.

A tevékeny szeretet lelki alapjai

Minden ember legbenső vágya az örök és boldog élet, ahol csak a sze-
retet létezik. A karitász szolgálat célja és lényege, hogy testvéreinket, 
felebarátainkat, embertárasainkat ennek az örök vágynak a beteljesü-
léséhez segítsük. A szeretet maga az Isten, a vele való teljes és örök sze-
retetközösség, maga az üdvösség, az örök boldogság. Célunk, hogy ta-
núságot tegyünk a Szeretetről, aki maga a teremtő és gondviselő Isten, 
aki mindenkit hív a vele való közösségre, egységre. Ez ugyan minden 
keresztény hivatása és vállalása a keresztségben és a bérmálásban, de 
nekünk, karitász munkatársaknak, önkénteseknek közvetlen módon, 
a tevékeny szeretet eszközrendszere és cselekedeti által van lehetősé-
günk ennek az általános küldetésnek a betöltésére. Munkánkkal tanú-
ságot akarunk tenni Isten szeretetéről, ezáltal missziós, evangelizációs 
szolgálatot végzünk, hitelesítjük az Egyház szolgálatát.
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A plébániai karitászcsoportok, a karitász önkéntesei és munkatársai a 
Szent Erzsébet Karitász Központtal karöltve az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye területén az Egyház hierarchikus egységében, a fele-
lős lelkipásztorokkal, plébános és kormányzó atyákkal egységben, az ő 
áldásukkal végzik.

A Szent Erzsébet Karitász Központ célja, hogy ott segítsünk, ahol a 
nehézségek, bajok adódnak, mégpedig a helyi karitászcsoportokon ke-
resztül, hiszen ők ismerik a problémák részleteit, ők tudják felmérni a 
szükséget, a rászorulókat az Egyház közösségébe bevonni, a segítség 
felhasználását követni, biztosítani, hogy a tárgyi vagy szolgálattal vég-
zett segítség valóban célt érjen.

A helyi karitászcsoportnak van rálátása a bajba jutottakra, ők tudják 
az utánkövetést és utógondozást végezni. Erre nagy szükség van, mert 
többek között ez az alapja annak, hogy a segítségnyújtás valóban haté-
kony legyen, hogy a segélyezettek ne kerüljenek újra bajba, ugyanabba 
a problémakörbe. A személyes segítségnyújtással kialakuló kapcsolat 
gyümölcse lehet, hogy az Egyház közösségébe kerüljenek mindazok, 
akik velünk kapcsolatba lépnek. 

A szeretet logikája és Isten kegyelme olyan, hogy ha szeretetet adunk, 
akkor többet kapunk vissza, mint amennyi nekünk volt. Ha szeretetet 
adunk, akkor abból mindig több lesz, nem úgy, mint az anyagi világ 
javaival történik. A szeretet kiáradása növeli a világosságot és vissza-
szorítja a sötétséget. Az emberek, akiknek segítségére sietünk, elgon-
dolkodnak és adott esetben meg is kérdezik tőlünk, hogy miért tesszük 
mindezt. Ilyenkor meghajtva a fejünket, felmutatunk a feszületre és 
mondjuk, hogy nem miért, hanem Kiért – Őérte, Aki mindent odaadott 
értünk.

A Katolikus Karitász intézménye és ezen belül az egyházmegyei, régiós 
és plébániai karitászcsoportok az Egyház keretein belül biztosítja azt, 
hogy ezt a szent szolgálatot Krisztussal és egymással való közösség-
ben végezzük. A közösség ereje növeli a tanúságtétel erejét, megvéd és 
megtart minket a szeretetben, és növeli működésünk hatékonyságát is, 
mert teret ad a kollektív tudás kibontakozásának.
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A tevékeny szeretet kihívásai

A karitász munka az arra rászánt időben teljes odaadást, nagy türel-
met és alázatot igényel. Mindezek mellett a visszafogottságot, egymás 
elfogadását, megértését és nem utolsósorban a tanulni akarást is, hogy 
egyre nagyobb hozzáértéssel végezzük szolgálatunkat. A Katolikus 
Karitász jelszava: Szeretet + Szaktudás + Szervezettség. Ezen képessé-
gekkel tudunk küldetésünknek jól eleget tenni és győzni. Mindannyian 
győzni akarunk, segítők és rászorulók egyaránt. Azt is tudatosítanunk 
kell magunkban, hogy bizonyos szempontból és mértékben, mi ma-
gunk is rászorulók vagyunk. Rászorulók Isten kegyelmére, irgalmára, 
de sok más egyéb, gyakorlati dologban is lehetünk szükséghelyzetben. 
Egyáltalán nem vagyunk különbek azoknál, akiknek segítünk, akikhez 
küld minket az Úr.

A különbség nem bennünk van, hanem a reményünkben, a hitünkben. 
Mert mindazok, akik bíznak a szerető Isten gondviselő jóságában, már 
a beteljesülő győzedelmes jövő reményében élnek itt a látható világban. 
Ez a keresztény többlet, a jövő ígérete, amit már a mában is birtokolha-
tunk Isten kegyelmének elfogadásában. Tegyünk meg mindent annak 
érdekében, hogy hasonlítsunk az Úr Jézushoz, aki szelíd és alázatos 
szívű! Legyünk Isten gyermekei, ne csak névleg, hanem a valóságban 
is! Győztes csapatban, győztes közösségben vagyunk. Isten országának 
állapota a teljes és kollektív győzelem állapota. Csak Jézust követve, az 
ő vezérletével leszünk képesek arra, hogy úgy oldjuk meg az előttünk 
álló feladatokat, hogy abból mindenki győztesen kerüljön ki.

A győzelem pedig maga az üdvösség, az örök dicsőség Isten színe előtt, 
vele teljes egységben. A győzelem a Szeretet győzelme, az Úr győzelme, 
amiben nekünk is feladatot és részt kínál. Boldogok lehetünk, hogy az 
Úrnak szolgálhatunk, és ezáltal már itt a földön megtapasztalhatjuk az 
örök boldogság örömét, előízét.

Nagy lendülettel, a Lélek szárnyalásával végzett segítő munkánk során 
azonban ki vagyunk téve különböző kísértéseknek, amire bizony oda 
kell figyelnünk, mert könnyen visszafelé sülhet el a tevékenységünk. 
A jószándék, jóakarat, a szeretet sürget, lendít minket, az előttünk álló 
feladat pedig végtelen nagy, hiszen ahogy az Úr mondta: „szegények 
mindig lesznek köztetek” (Mt 26,11). Tudomásul kell azonban vennünk, 
hogy nem tudunk minden problémát megoldani, a napnak 24 órája van, 
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a mi erőnk is véges, ezért okosan kell beosztanunk erőnket. Jól kell gaz-
dálkodnunk az Istentől kapott adottságainkkal, talentumainkkal.

Éppen ezen objektív adottságaink miatt szeretetszolgálati tevékenysé-
günket szigorúan belülről kifelé végezzük, elsősorban azok felé gya-
koroljuk a szeretetet, akiket a Gondviselés ránk bízott. Ők a családunk, 
barátaink, munkatársaink, iskolatársaink, ismerőseink, egyházközsé-
günk tagjai, akik felé természetszerű és alapvető az, hogy megteszünk 
mindent, ami tőlünk telik.

Úgy gazdálkodjunk erőnkkel, hogy a karitász tevékenységünk ne le-
gyen családunk, házastársunk, gyermekeink kárára. Nagy a kísértés, 
hogy menjünk és tegyük a jót, hiszen a szegények, rászorulók a sze-
münk előtt vannak, de mit ér a sok jótett, ha közben elhanyagoljuk ép-
pen azokat, akiket Isten bízott ránk?

Koncentrikus körökben, belülről kifelé szolgáljunk tehát, akkor nem 
fogy ki a szeretet-tankunk sem, mert a lelki köldökzsinórt, ami a sze-
retet-üzemanyagot szállítja nekünk, nem vágjuk el. Ettől nemcsak az 
erőnk lesz nagyobb, hanem így leszünk hiteles tanúságtevők is egy-
ben. Figyeljük szeretteink, családunk reakcióit, legyenek ők a kontroll 
és ha kell, ha visszajelzik nekünk, hogy túl sokat vagyunk távol, vagy 
túl sok karitász-problémát viszünk haza, akkor inkább lépjünk hátrébb 
egy kicsit egy időre, hogy a lelki hátországunk ne szegényedjen el! Ők a 
legbelső kör tagjai, akikért felelünk Isten és ember előtt.

Ahogy a Szentháromság belső szeretetkapcsolatának túlcsordulása a 
teremtés, azaz mi emberek, mint Isten képmásai is azért lettünk, mert 
Isten meg akarta osztani velünk végtelen szeretetét és bevont az Ő éle-
tének belső közösségébe. Ahogy a házastársak szeretetének a gyümöl-
cse a gyermek, úgy a mi karitász tevékenységünk alapja is legyen a csa-
ládunkkal, barátainkkal, szeretteinkkel, egyházközösségünk tagjaival 
való bensőséges szeretetközösség!

A második koncentrikus kör, mint szolgálati terület, egyházközsége-
ink rászoruló tagjai, szegényei, betegei, idősei, magányosai legyenek! 
Magának az ősegyháznak a diakóniája, szeretetszolgálata is először a 
hittestvérekre, az Egyház szegényeire irányul, csak később fejlődött 
a karitász missziós tevékenységgé is. Nem a szeretetszolgálatnak van 
Egyháza, hanem az Egyháznak, mint Krisztus testének van szeretet-te-
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vékenysége. Arra is figyeljünk tehát, hogy ne hanyagoljuk el rászoruló 
hittestvéreinket a kívülállók miatt! Erre hívja fel figyelmünket Szent 
Pál apostol is: „Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen pedig 
hittestvéreinkkel.” (Gal 6,10)

Sokszor ámulok azon, hogy a karitász munkatársak milyen profik a 
„szakmájukban”, milyen gyorsak, praktikusak, leleményesek. Ez kü-
lönösen jól jön, mert a nagy hatékonyság több és pontosabban célba 
találó segítséget is jelent. Mindezeknek azonban kísértés oldala is van, 
mint minden jónak, mert ugyebár „az ördög nem alszik” és alig várja, 
hogy éket verhessen az önzetlen szolgálattevők közé. Ilyen lehet pél-
dául az, ha a nagy szervezettségben valaki lemarad, valaki máshogy 
szeretne pakolni, máshová teszi a lisztet, a cukrot, a csomagösszeállító 
lánc megakad, vagy valaki darabszámra leltároz, más pedig csak egy-
ségcsomagokban gondolkodik, stb. Ismerjük ezeket a helyzeteket, mint 
ahogy a ruhaosztási szokások is különböznek és változnak. Van, ahol 
lehet válogatni a rászorulóknak, van, ahol nem lehet bemenni a pult 
mögé. Ahány ember, annyi féle megoldás és a lelkes hevületben bizony 
könnyen beteszi a lábát a „kisördög” a szurkáló megjegyzésektől egé-
szen a megszólásig. Nem részletezem, ez bizony karitászos köreinkben 
megtalálható.

Sőt minél nagyobb a szeretet, annál nagyobb a kísértés – és ez így is 
lesz az utolsó pillanatunkig itt a földön. Ezzel számolnunk kell, ez el 
nem kerülhető, de fogjuk fel úgy, hogy ezen akadályok leküzdése egy 
újabb lehetőség a győzelemhez vezető úton. Szent Ágoston írja, hogy 
ha nem lenne akadály, akkor nem lenne győzelem sem, ha nem lenne 
megpróbáltatás, akkor nem lenne fejlődés sem.

Hiába tehát nagy a hatékonyság, ha kiesik mögüle a szeretet. Mert a 
szeretet áll minden felett, anélkül semminek sincsen értelme. Mi az 
Úr nevében végezzük szolgálatunkat az Anyaszentegyház közösségé-
ben. Isten nevéhez, az Úrhoz méltóan kell eljárnunk minden esetben, 
különösen, ha konkrétan a karitászt képviseljük. Segítség ehhez, ha tu-
datosítjuk magunkban, hogy nem a perfekció a tökéletesség, hanem a 
szeretet. Lehet növelni a hatékonyságot, lehetünk profibbak, egységnyi 
idő alatt kiszolgálhatunk több rászorulót, de ha közben megbomlik az 
egység a karitászcsoportban, ha a feszültség, az idegesség jelei mutat-
koznak, akkor inkább fékezzünk! Ha nem tesszük, akkor oda a béke, a 
rend, a tanúságtétel. Nem biztos, hogy az lesz a legjobb megoldás tehát, 
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ami a leghatékonyabb, hiába van valakinek igaza, ha közben a veszeke-
dés jelei mutatkoznak meg.

A legjobb megoldás a béke, a szeretetegység fenntartása. Ezt bizony ki 
kell alakítani és utána őrizni kell, és ez munka, áldozat, magától nem 
megy. Inkább legyünk egy kissé lassúbbak, talán körülményesebbek, 
de legyen meg köztünk a konszenzus, amihez mindenki tud igazod-
ni. Akkor nemcsak kialakul és megmarad a szeretetegység, hanem 
olyan kisugárzó ereje lesz, amely a lelkekben is hat. Ahol szeretet és 
egyetértés, ott az Isten. Az emberek megérzik, ha jó valahol lenni, ha 
béke, rend és nyugalom van. Akkor a rászorulók is megnyugszanak, 
megszelídülnek, és akkor valóban tettünk értük valami olyat, ami lelki 
épülésükre, üdvösségükre szolgál. Ez az igazi karitász, ezért vagyunk, 
ez különböztet meg minket egy pusztán szociális ellátóintézménytől. 
Óvjuk, őrizzük, ápoljuk a szeretetegységet, mert az a törvény teljessé-
ge. Inkább kevesebbet tegyünk, de azt jól!

A tevékeny szeretet gyakorlati célkitűzései

Összefoglalva a karitász küldetésének céljait, amelyeket közösen elér-
hetünk Jézus nevében, az Ő áldásával:

1. Bátorítsuk személyes munkánkkal magunkat, karitászo-
sokat és a híveket arra, hogy nyíltan és a Szentlélek erejével 
vállalják krisztusi küldetésüket!

2. Őrizzük és növeljük a szeretetegységet a karitász ön-
kéntesek, munkatársak, a plébániai csoportok és a kari-
tászközpont között, hogy valóban „egy szív és egy lélek” 
legyünk Krisztusban!

3. A ránk bízottak legfőbb javát, az üdvösségüket szolgál-
juk és ehhez minden lehetőséget ragadjunk meg a találé-
kony szeretet eszközeivel, és ennek a munkának rendeljük 
alá tárgyi adományokat és szolgálatainkat!

4. Erősítsük a jó kapcsolatot a karitászcsoport és a plébá-
nos atyák, lelkipásztorok között!



 57

Csorba GáborA tevékeny szeretet: Caritas

5. Karitász munkánkkal minél több terhet vegyünk le az 
atyák válláról, hogy az igehirdetési és szentségi szolgálatu-
kat ezzel is segítsük!

6. Mindenben álljunk az atyák rendelkezésére, ami a szere-
tetszolgálatunkkal összefügg!

7. Erősítsük és hitelesítsük karitász munkánkkal is az 
Anyaszentegyház küldetését és tanúságtételét!

8. Legyünk „mindenkinek mindene”, de úgy, hogy a fele-
barátainknak nyújtott segítség ne legyen a hívek, testvé-
reink hátrányára, azaz munkánkat az igazságosság talaján 
végezzük!

9. Tudatosítsuk és erősítsük magunkban, hogy mi is gond-
nokok vagyunk, az adományok, melyeket ránk bíznak, nem 
a mieink, hanem az Egyházban való bizalommal adják jó-
akaratú emberek, hogy azzal másokat szolgáljunk. Éppen 
ezért mindig átláthatóan kell működnünk, tisztán kell tud-
nunk megállni Isten és ember előtt!

10. Tudjunk mindig megújulni, megtérni és soha ne fárad-
junk bele a jótettekbe!

Ezen 10 pont kimunkálása, végrehajtása igazi kihívás. Erre hívok ez-
úton is mindenkit főegyházmegyénk karitászcsoportjaiban, szeretet-
közösségében. Jézus nevében eljárni, dolgozni a legnemesebb hivatás, 
amit az ember kaphat. Hála az Úrnak azért, hogy ekkora bizalommal 
van irántunk! Aki érez magában indítást arra, hogy csatlakozzon, ke-
resse meg a helyi plébániai karitászcsoportot vagy a plébános atyát!

Az Úr áldása legyen rajtunk, a Boldogságos Szűzanya és Árpádházi 
Szent Erzsébet közbenjárása kísérje életünket! Legyünk tüzes lelkűek, 
hiszen az Úrnak szolgálunk! (vö. Róm 12,11)





Megtört kenyér, megtört ember Varga László
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Eucharisztia – hálaadás a földi  
és a Mennyei Kenyérért (Székely János)

Talán felmerül egyesekben a kérdés, hogy miért került a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus témái közé a teremtésvédelem kér-
désköre. Ferenc pápa arra hívta fel a figyelmünket, hogy a teremtett 
világ megóvása iránti elköteleződés „nem egy szabadon választott feladat” 
a keresztény ember számára, hanem keresztény hitünk és életmódunk 
elidegeníthetetlen része (Laudato si’ 217). Felelősséggel tartozunk a Te-
remtő Isten előtt, hogy megóvjuk a ránk bízott gyönyörű teremtett vi-
lágot, és felelősséggel tartozunk ma élő embertársaink – különösen is a 
legszegényebbek, a legsebezhetőbbek – és a jövendő nemzedékek előtt 
is azért, hogy közös otthonunkat, a Földet milyenné tesszük.

Ha a teremtésvédelem szerves része keresztény létünknek, akkor ezen 
belül hogyan kapcsolódik konkrétan az Eucharisztiához? Az Eucha-
risztia hálaadás. Hálaadás a földi kenyérért, a Föld terméséért és az 
emberi munka gyümölcséért (vö. a szentmise felajánlási imádsága), 
de még inkább hálaadás a Mennyei Kenyérért. Isten kezeiből vesszük 
mindkettőt, az Ő szándéka szerint, tisztelettel és hálaadással fogyaszt-
juk mind a kettőt.

Mit jelent a Föld termését tisztelettel, a Teremtő kezeiből venni és az Ő 
szándéka szerint élni vele? A Teremtés könyve arra tanít, hogy a Földet 
Isten az emberre bízta, „hogy művelje és őrizze” (Ter 2,15). A Föld javait 
a Teremtő kezéből kapjuk, Ő alkotta a mindenséget, mi csak kezelői, 
őrzői vagyunk az Ő ajándékának. A bibliai leírás szerint Isten 10 igével 
alkotta a mindenséget (Pirqe abot 5,1). Ezzel a Biblia összekapcsolja a 
teremtést és a tízparancsot. Isten az erkölcsi törvényt, a tízparancsot 
beleteremtette, beleírta az univerzumba. A világmindenségben van 
egy gyönyörű isteni harmónia és rend. Az ember ezt vagy alázattal ku-
tatja és e szerint él, vagy hamarosan tönkreteszi a Földet és elpusztítja 
önmagát is.

A Vízözön elbeszélése szerint a Földet elborította az erőszak, pusztu-
lással fenyegetve minden élőlényt (Ter 6,13). Isten menedéket készített 
az ember és az állatok számára, a bárkát. A bárka méretei a későbbi jeru-
zsálemi templomra utalnak. Az erőszak és az önpusztító önzés özönvi-
zéből a menedék a templom. A menedék Isten Országa, ahol az emberek 
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Isten gyönyörű törvényei szerint élnek, ahol az emberek testvérként, 
az állatokkal is szelíden bánva utaznak ebben a közös csónakban.

A Biblia a jubileumi év törvényeivel is a Föld élhetőségét védi. 50 éven-
te el kell engedni az adósságokat, vissza kell adni az elveszített földe-
ket (Lev 25,8–19). A haszon mértéktelen halmozása, a magántulajdon 
egyre kevesebbek kezében való koncentrálódása az egyik legfőbb oka a 
környezet mértéktelen kizsákmányolásának. A Biblia arra tanít, hogy 
a magántulajdon kevesek kezében való koncentrálódásának gátat kell 
vetni, a korlátlan mennyiségi növekedés bálványa helyett a minőségi, a 
szeretetben való növekedés az emberi kibontakozás hiteles útja.

Ha hitelesen akarjuk ünnepelni az Eucharisztiát, akkor óvnunk kell a 
Földet, amelynek termését hálás kézzel emeljük fel Isten felé minden 
szentmisében. Ha szeretnénk megóvni Földünket az önpusztító hará-
csolástól, akkor meg kell tanulnunk újra hálával kezünkbe venni, és 
Isten szándéka szerint fogyasztani a földi és az Égi Kenyeret.

1. Isten szeretete a teremtett világ iránt (Nobilis Márió)

Az ember legalapvetőbb útja Isten felismeréséhez az, amikor rákér-
dez: honnan van a világ. A Szentírás is az erre adott válasszal kezdődik, 
a Teremtés könyvével. A keresztény tanítás ennek üzenetét a „semmi-
ből való teremtés” fogalmában foglalta össze. Emellett azonban – egy 
más beszédmódot használva ugyanarra az igazságra – alkalmazhatjuk 
a „szeretetből való teremtés” fogalmát is. A „semmiből való terem-
tés” arra utal, hogy Istennek nem volt szüksége semmilyen megelőző 
„anyagra”, valóságra ahhoz, hogy létbe hívja a világot: egyedül saját bel-
ső, szabad döntése annak eredete. A „szeretetből való teremtés” kifeje-
zés pedig azt emeli ki, hogy Istennek ez a belső valósága tiszta szeretet 
(ami természetesen nem „anyaga”, hanem indítéka a teremtésnek). Vég-
ső soron tehát mindkét megfogalmazás ahhoz a megállapításhoz jut el, 
hogy Isten legfőbb és legvégső viszonya hozzánk és az egész világhoz a 
tiszta szeretet. Akarja létünket, boldogságunkat és beteljesedésünket. 
„Ő nem leli örömét az élők pusztulásában. Hisz mindent azért teremtett, hogy 
legyen, és a világ teremtményei az üdvösségre szolgálnak.” (Bölcs 1,13–14)
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A teremtő Atyaisten

Az ószövetségi Szentírás Istent teremtőnek és irgalmasnak mutatja 
be, aki élő kapcsolatban van a világgal, az embert pedig saját képére 
és hasonlatosságára alkotta, és azzal bízta meg, hogy az ő képviselője 
legyen a teremtmények felé. Ezáltal máris, bár még rejtetten, kinyil-
vánul Isten szentháromságos mivolta, hiszen az teremt kapcsolatokra 
épülő, közösségi világot, aki maga is közösség. Jézus az, aki Istennek 
ezeket a jellemzőit az ember felé az „Atyám” megszólításban foglalja 
össze. Ezért hívjuk mi, keresztények a Szentháromság első személyét, 
a Teremtőt Atyának.

Az eucharisztikus Krisztus

De nem csak az Atya vesz részt a teremtésben, hiszen az egy Isten 
szentháromságos személyei nem tesznek semmit egymástól elkülönül-
ten. A második isteni személy az, akire tekintve a teremtés megvalósul. 
Ő az, aki az üdvösség történetének legkiemelkedőbb pontján megtes-
tesült Jézusban, emberré vált, egy lett közülünk. A megtestesülés a te-
remtés művének folytatása, Isten teremtő szeretetének logikus lépése 
és az ő világ iránti szeretetének tökéletes kifejeződése.

Isten nem akarta, nem akarhatta, hogy ez a mindent felülmúló kap-
csolatba lépése a világgal egyszeri esemény maradjon. Ha egyszer már 
megtestesült, ezt a közelséget felénk (és a többi teremtmények felé) nem 
vonta vissza. Itt akart maradni cselekvésének erejében és jelenlétének 
konkrétságában. Ezt a valóságos jelenlétet hordozza a cselekvő Krisz-
tus egyháza és annak szentségei, különösképpen az Eucharisztia. Ben-
ne Jézus nemcsak az emberrel való eggyé válását tette végérvényessé 
és mindenki számára hittel megtapasztalhatóvá, hanem bizonyos érte-
lemben túl is ment szeretetével az emberen, és egy anyagdarabban: ke-
nyérben és borban vett lakást köztünk. Az Eucharisztiában tehát Isten 
minden teremtmény felé is végérvényesen kinyilvánította szeretetét.
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Az éltető Szentlélek

Minden isteni szeretet a Szentlélekben, az Atya és a Fiú közti szeretet 
lelkében valósul meg, aki a teremtéskor „a vizek felett lebegett”. Az Atya, 
amikor Jézust küldi a világba, a Lélek által teszi azt, és Jézus, amikor az 
Atyát megmutatja nekünk, szintén a Lélekben valósítja meg ezt. Hogy 
pedig valóban bevonódjunk a szentháromságos egy Isten életébe, Jézus 
a kereszten „átadja Lelkét”. Nem egyszerűen visszaadja őt az Atyának, 
hanem odaajándékozza nekünk. Így tehát Isten szeretetének Lelke a 
mi egységünk lelke is lehet, lesz. Az egyház, és tágabban az emberek 
közössége ezáltal az ajándékozás által lehet a szeretet közössége; és a 
Szentlélek tesz képessé minket arra is, hogy a teremtést Isten szerete-
tével szeressük. Végső soron tehát az Isten-ember viszony, az emberi 
kapcsolatok, az egyház közössége, az emberiség egysége és az egész 
kozmosz harmóniája egyetlen közös titokban, a Szentháromság titká-
ban részesül, és általa tud az ember helyesen élni a világban.

Ezt az isteni szeretet-tervet rongálta meg, tette küzdelmessé a Te-
remtővel való szembefordulás, a bűn, melynek őseredete végső soron 
szintén egy Istentől ajándékozott nagyszerű, de kockázatos érték: a 
szabadság. Minden küzdelem és útkeresés, mely azóta és ma is jelle-
mez bennünket, istenkapcsolatunkat, emberi közösségünket és a többi 
teremtménnyel alkotott viszonyainkat, a szabadság jó vagy rossz hasz-
nálatára: a bűnbeesésre és az abból való megtérésre vezethető vissza.

2. A bűn struktúrái

Az atomizálódás és a közöny lokális kártételei  
– mit tehetünk mi? (Tauber Tamás)

Kezdettől fogva kíséri az emberiség életét a szeretetnek, a közösségnek 
ellentmondó bűn. Ahogy pedig a globalizált világ fogyasztói társadal-
mainak ezer lehetőséget felcsillantó, személytelen nyüzsgése mindin-
kább kiteljesedett, hagyományosan még létezett közösségeink egyre 
kisebbre zsugorodtak, majd – ahogy Csányi Vilmos etológus professzor 
sok írásában megjegyzi – mára egyetlen egy főre redukálódtak. A mo-
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dern társadalmak a klasszikus jellemzők alapján nézve egyszemélyes 
közösségek halmazai. Ezek között az egyszemélyes csoportok közt az 
ember csoportközi magatartása kezd el működni: a gyanakvás, a raci-
onális egyezkedés taktikái, a csoportérdek uralma. Az embercsopor-
tokon belül jellemző jóhiszeműség, nagyvonalúság, együttműködés, a 
hűség pedig már jóformán csak önmagunkhoz kapcsol minket. A szűk 
család mint közösségi forma még valahogy tartja magát, de egyre több 
esik szét „atomjaira” ezekből is. Amellett, hogy a globalizálódó atomi-
záció elemi szinten mond ellent Isten eredeti tervének a teremtésről 
mint egyetemes közösségről, több szempontból is roppant veszélyes.

1. C.S. Lewis több művében azonosítja a végleg csak önmagával kö-
zösségben maradó ember állapotát: ez a kárhozat állapota. Hiszen az 
üdvösség személyközi kapcsolat Istennel, aki maga is közösség. Mi lesz 
azzal, aki belecsontosodik az egyszemélyes csoportlétbe? Hiszen már 
most az örök életünket éljük!

A keresztények talán abba a gondolatba menekülnek, hogy ez a prob-
léma őket kevésbé érinti. Nos, ez nem így van. Legtöbbünk életvitele 
ugyanis, mint majd még látni fogjuk, a legtöbb dologban zavarba ejtően 
megfelel az átlagnak.

2. A világ távoli tájai közt sokasodnak a kapcsolatok. De ezek legtöbb-
ször nem személyesek (hanem gazdaságiak, kereskedelmiek), így nem 
látjuk messze mutató döntéseink következményeit. Nincs előttem pél-
dául a reggeli kávémat korábban leszüretelő munkás tekintete. Véletle-
nül sem kerülhet szemem elé az ember, miközben vásárlásommal kifi-
zetődővé teszem (persze sok egyéb tényezővel együtt, de valóságosan) 
szülőföldje természeti erőforrásait  tönkretevő, őt magát meg kizsige-
relő munkakörülményeinek fenntartását.

Az arcok szem elől vesztésével személytelen mechanizmusok veszik 
át az irányítást, amelyekben egy távoli szereplő nem különbözik szá-
momra egy fogaskeréktől. Strukturális bűnök kelnek ki a tudatlanság, 
a közöny és a bírvágy kevercséből. Egészséges közösségi ösztöneinket 
a globális rendszerek  kikapcsolták a folyamatokból. Fölöttünk is sok, 
minket is érintő kérdésben a megkérdezésünk, sőt tudtunk nélkül dön-
tenek mások érdekeiből szövődő mechanizmusok.
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Civilizációnknak sok értéke, megőrzésre érdemes kincse van. Az em-
beri közönyt lényegi alkatrészükként tartalmazó személytelen mecha-
nizmusok világuralma azonban nem tartozik ezek közé. 

3. Az atomizáció természetesen tömegeket tesz elmagányosodottá, kö-
vetkezésképp boldogtalanná, függővé, beteggé. Fiatalokat is. Talán er-
ről vannak leginkább közvetlen tapasztalataink. Leszokunk a közössé-
gi létről, társas mintáink leépülnek, így a visszatalálás is nehézzé válik. 

Mégsem ilyen sötét azért a kép! Ferenc pápa írja a Laudato si’ encikli-
kában: „De nincs minden veszve, mert az emberek, akik képesek végletekig 
lealacsonyodni, képesek felemelkedni, újra a jót választani és megújulni is” (LS 
205). Az emberi természetből fakadó, Isten adta hajlamok sürgetik visz-
szatérésünket egy egészségesebb létbe. Sokan nem tudatosítják, hogy 
mit is keresnek valójában, és a lázas keresgélés talán csak meggyőző 
iránymutatásra vár, hogy egy irányba fordulva megváltoztassa azt, ami 
ma még rendíthetetlennek tűnik. És ez korántsem reménytelen. A ko-
ronavírus-járvány is megmutatta például, hogy ha valami megakasztja a 
bejáratottan pörgő világmechanizmust, az emberek felkapják fejüket, és 
így-úgy összefogva megoldásokat találnak olyasmire is, amiről korábban 
nem is álmodtunk. Ki hitte volna például 2019-ben, hogy 2020-ban kö-
zösségi tudásmegosztás nyomán tömegek kezdenek otthoni kovászké-
szítésbe és kenyérsütésbe, s fedezik fel az alkotás és önellátás ősi örömét 
ebben. Kulcsszó itt a „közösségi”. Az atomizáció ellentétpárja a közös-
ségiség. Nem mellékesen Isten és Egyház alapvonása is ez. Egy irányba 
hívó jók ezek. A közösségiség minél teljesebb újraalkotása a biztató jövő 
útja, és ennek érdekében mindenki elkezdhet erőfeszítéseket tenni még 
ma. 

Mit tegyünk?

 y Mindenekelőtt ismerjük fel a problémát, nézzünk szembe 
mindezzel és mutassuk meg egymásnak is mindezt! A jó, a 
helyes hirdetése igen fontos dolog, amelyre tágabb összefüg-
gésben maga Krisztus adott küldetést nekünk. (Ebben – az el-
szántság mellett – tartsuk azonban mindig szemmel a jó cser-
kész bölcsességét is, aki másokkal gyengéd, magával szemben 
szigorú.) 
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 y Ápoljuk rokoni, baráti, közösségi kapcsolatainkat, méghozzá 
a kényelmesen túllépve! Szakítsunk időt, fordítsunk energiát 
ezekre. 

 y Találkozzunk rendszeresen személyesen! (A közösségi mé-
diának megvan a haszna, de a személyes találkozásokat nem 
pótolhatja.)

 y Álljunk szóba és beszélgessünk egymással, alkalomadtán la-
kóhelyünk (egyelőre) idegen tagjaival is!

 y Tudatos erőfeszítéssel igyekezzünk türelemmel elviselni 
közösségeinkben a számunkra nehézséget jelentő embertár-
sainkat! (Az atomizált létmód egyik legnagyobb csábítása, 
hogy az utóbbi feladattól megkímél minket. Titokban azon-
ban óriási árat hajt be rajtunk ezért.)

 y Személytelen rendezvények (pl. tömegkoncert) helyett ke-
ressük inkább a valódi találkozásoknak teret engedő szóra-
kozási formákat (pl. örömzene egy tábortűz körül)!

 y Ne féljünk kezdeményezőként fellépni pl. önképzőkör, be-
vásárlóközösség, imakör, hobbiklub stb. alakításában, és ne 
lankadjunk, ha ebben olykor kudarc ér minket!

 y Művészetünkkel (ha adatott ilyen) gazdagítsuk közössége-
ink életét!

 y Alapítsunk ökologikus kisközösséget (ld. kiskozossegek.hu), 
vagy egyházi közösségünknek adjunk ilyen arculatot is!

 y Ne restelljünk szakszerű külső segítséget kérni közösségfej-
lesztéshez, konfliktuskezeléshez, közösségi életünk finom-
hangolásához!

A kizsákmányolás globális folyamatai  
– és mit tehetünk mi ezek ellen? (Victor András)

Mit jelent, hogy a gazdag világ ma is kizsákmányolja a szegényeket? Egy 
átlagos amerikai vagy akármilyen fejlett világbeli állampolgár nyilván 
nem érzi úgy, hogy kizsákmányolja mondjuk a venezuelai banánter-
melőt, hiszen rendesen megfizeti a szupermarketben a banán árát. S 
ugyanez a helyzet velünk, magyarokkal is. Bármilyen szegénynek is 
érezzük magunkat az osztrákokhoz, németekhez, svájciakhoz viszo-
nyítva, benne vagyunk a világ leggazdagabb 20%-ában. Része vagyunk 
annak az egynegyednek, amelyik a javak háromnegyedét fogyasztja.
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De miért kizsákmányolás, ha mi, magyarok megvesszük a banánt a pi-
acon, s még csak nem is egészen a „világpiaci” áron, hanem annál vala-
mivel drágábban? Gondoljuk végig a venezuelai banán sorsát! Először 
is tudnunk kell, hogy a banán nem őshonos a közép- és dél-amerikai 
államokban; Venezuelában tehát először ki kellett pusztítani az ősho-
nos növényzetet, hogy banánültetvényt telepítsenek. Első ökológiai 
kár. A második: ezen a területen monokultúrás banánültetvényt léte-
sítettek, a monokultúra pedig eleve „anti-ökologikus”. Három: sok-sok 
energia felhasználásával működtetni kell egy hűtőházakkal kombinált 
szállítórendszert (a gyorsaság érdekében a szállító sokszor repülőgép, 
mely a legenergiaigényesebb eszköz). Hogyan lehetséges, hogy a mesz-
sziről érkezett banán ugyanannyiba kerül Magyarországon, mint a ha-
zai alma? Ki fizeti meg az okozott környezeti kárt és a szállítás, a hűtés 
energiaköltségét? A venezuelaiak fizetik meg. Egyrészt azzal, hogy a 
monokultúra, vagyis a honos élővilág kiszorítása és a vegyszerezés kö-
vetkeztében helyrehozhatatlan környezeti károkat szenvednek, más-
részt azzal, hogy egy venezuelai banánmunkás a töredékét kapja fize-
tésben annak, amit egy hasonló munkájú amerikai kap.

És miért hagyják ezt a venezuelaiak? Miért nem adják a banánt olyan 
áron, amelybe a környezeti károk „értéke” és a méltányos bér is bele van 
számítva? Mert nem tudnak változtatni. Bele vannak kényszerítve egy 
helyzetbe, amelyben az egyoldalúság és a függés meghatározó. A ba-
nán világpiaci árát nem Venezuela (és a többi szegény világbeli banán-
termelő ország) szabja meg, hanem a gazdagok (pl. magyarok) „piaca”. 
Hiszen mi éppenséggel tudnánk nélkülözni a banánjukat, ők azonban 
szegényen, és banánnal teleültetett földjeikkel már nem képesek rövid 
távon sem nélkülözni a kevés bevételt, amelyet banánjukért kaphat-
nak. Mi vagyunk tehát zsaroló pozícióban. Annyit fizetünk a banánért 
(persze nem feltétlenül tudatos önzésből, „csak” a piac személytelen 
törvényei szerint), amennyi éppen ahhoz elég, hogy a banánmunkás 
regenerálja a puszta fizikai erőnlétét, hogy holnap is tudjon banánt ter-
melni. Ugyanaz történik, mint a klasszikus kapitalizmus korszakában, 
csak most sokkal „finomabban”, rafináltabban, áttételesebben. S hogy 
néhány venezuelai is meggazdagszik? Finomítsunk a fogalmazáson: 
nem az európai zsákmányolja ki a venezuelait, hanem az európai és a 
gazdag venezuelai együtt zsákmányolja ki a többi venezuelait – no és 
természetesen a környezetet!
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A gazdagok gazdasági növekedésének két útja van: az intenzív fejlesz-
tés és a más világrészekre kiterjedő extenzió. Mindkettő folyik – s az 
utóbbi a „Dél” rovására. A gazdag világnak többszörösen érdeke – leg-
alábbis rövid távon –, hogy a szegény világ szegény maradjon, hiszen 
csak addig kiszolgáltatott, amíg szegény, csak addig „adja a banánt ol-
csón”. Különben is: a Föld nyersanyagkészletei végesek; lehetetlen, 
hogy a szegények is ugyanolyan szinten fogyasszanak, mint a gazda-
gok. A gazdag világ gazdagságának tehát egyaránt nélkülözhetetlen 
tényezője a szegény világ szegénysége, a saját környezet kiszipolyozá-
sa, valamint a törekvés más világrészek környezetének kizsákmányo-
lására. Ez utóbbit persze igen gyakran „rábízzuk” az ottaniakra; a 
venezuelai maga vágja ki a fákat, de jól tudjuk, mi okból és mi cél-
ból. Amíg ilyen szegények, addig puszta életben maradásuk érdeké-
ben kénytelenek pusztítani a környezetüket, hiszen hovatovább ez az 
egyetlen eladható vagyonuk, illetve az annak kizsákmányolása, tönk-
retétele révén szerezhető árujuk.

Ne tévesszen meg senkit, hogy a gazdag világ segélyek és kölcsönök 
formájában dollármilliókat ad a szegényeknek, részben a környezeti 
károk mérséklésére. Egyrészt a segélyek csak elenyésző töredékét te-
szik ki annak a profitnak, amit ezek a gazdagok a szegényektől „visz-
nek el”, másrészt a kölcsönök kamatostul visszafizetendők. Az ENSZ 
kimutatása szerint még a tényleges pénzáramlás iránya is a gazdagok 
felé mutat.

Hogy mi mit tehetünk?

 y Vásároljuk a helyit! Ismerkedjünk meg az ökolokalizmus el-
veivel (pl. kiskozossegek.hu/cimkek/okolokalizmus) és vá-
lasszuk azokat az életmódbeli döntéseket, amelyek ezekkel 
összhangban vannak!

 y Szokjunk le – amennyire csak tudunk – a távoli tájak ter-
ményeinek, ruházati cikkeinek vásárlásáról, de ha mégis ve-
szünk ilyet (a helyes mértékről később), azt méltányos (fair 
trade) kereskedelemből tegyük!

 y A lehető legritkábban cseréljük elektronikus készülékein-
ket! Olvassunk utána a Fairphone-nak!
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A világ szépségének hanyatlása  
– és mit tehetünk mi? (Tauber Tamás)

A globalizáció korábban sosem látott lehetőségeket teremtett az egyén 
számára. Legalábbis ami az emberiség szerencsésebb, gazdag egyötö-
dét illeti. A világkereskedelem és az információáramlás példátlan gya-
rapodása azt az illúziót kelti, hogy kulturális gazdagodás megy végbe 
általa. Egyfajta gyarapodás kétségtelen, mégis szembeötlő a globális 
egyformaság, az egyénieskedés álarcát öltő jellegtelenség térnyerése – 
öltözködésben, építészetben, zenében, táplálkozásban stb. Üdítőitalok, 
farmermárkák, gyorsétteremláncok hitetik el sikeresen, hogy menő 
csatlakozni az általuk fémjelzett fogyasztói életstílushoz, mely minde-
nütt a világon riasztóan ugyanolyan!

Nehéz értelmesen érvelni az ellen, hogy a helyi kultúrák jellegzetessé-
geinek, öltözeteinek, dallamainak, dialektusainak, szokásainak, ünne-
peinek élő valósága a menő, a gazdag, a szép. Mégis úgy vagyunk vele: 
azt csinálja más. Felhúzzuk a farmert, bedobjuk a hambit, a kólát. A glo-
balizáció uniformizál. 

Erőszakos, tájidegen, nyers erővel (géppel és vegyszerrel) működte-
tett élelmiszertermelési módjaink is kiszorítják a helyi gazdálkodási 
formákat (melyekről sok esetben nem igaz, hogy hosszabb távon és 
mindent egybevetve alacsonyabb termelékenységűek lettek volna). 
Szántóföldek, ültetvények egyformasága adja egyre inkább a vidékek 
arculatát, az ökológiai egyensúly megbomlik, másrészt tájfajta ha-
szonnövények és állatok vesznek ki örökre. Őseink talán legfontosabb 
örökségét engedjük át az enyészetnek ezzel, mert míg az öltözködési 
jellegzetességek tán csak a szemet gyönyörködtetik, a tájfajták hosz-
szú távon táplálhatnának minket egy energiaszegényebb korban is. 
Silány használati tárgyak tömeggyártása ítél halálra hagyományos 
foglalkozásokat. A haladást titkon még mindig ünneplő civilizációs 
alapgondolkodásunknak vakfoltjára esik a tény, hogy a kétségtelen 
technikai-tudományos haladást egyéb fontos területeken riasztó mér-
tékű leépülés kíséri. Mentenünk kell a sokféleséget, a diverzitást, ami 
harmonizál a lokalitás („helyibbé tevés”) ökológiai szempontjaival is. 
A sokféleség stabilitást ad és szép. Ami pedig szép, az Istenre mutat: 
ő nemcsak az Igazság és a Jóság, hanem ugyanilyen lényegi módon a 
Szépség is.
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Mit tehetünk?

 y Őrizzük nemzetünk és szűkebb pátriánk kultúráját, hagyo-
mányait, dalkincsét, ünnepi jellegzetességeit, méghozzá lehe-
tőleg ne skanzen-jelleggel, hanem minél inkább mindennapi 
életünk részeként megtartva, „életben tartva” ezeket. 

 y Elhagyott helyi hagyományok kreatív újjáélesztésével is 
próbálkozhatunk.

 y Megmaradt tudásformák, mesterségek, fajták, termesztési 
fogások önértékét felismerve tudatosan mentsük meg eze-
ket a feledéstől.

 y Vigyázzunk azonban, hogy saját értékeink állítása ne fordul-
jon soha más közösségek értékeinek tagadásába, a magunk 
helyes módon megélt szeretetébe ne keveredjék mások meg-
vetése. Sajnos utóbbi is ösztönös késztetésünk, de egy zsú-
folt világban élve, ráadásul az ellenségszeretet parancsával 
ezt semmiképp nem engedhetjük meg magunknak.

A fogyasztás bálványai (kényelem, élvezet, élmény) – 
minek kellene következetesebben ellene mondanunk? 
(Tauber Tamás)

Harry David Thoreau híres mondása: „egy ember annál gazdagabb, 
minél több dolgot tud nélkülözni” – talán Jézus szájából sem hangzott 
volna idegenül, mikor az anyagi javakhoz fűződő helyes viszonyunkról 
tanított. Mégis látványos, hogy az észak-atlanti térség keresztényei-
nek többsége ennek éppen az ellenkezőjét éli, és a mértéktelenségben 
elvtelenül követi a fogyasztói világot. Más térségek keresztényei pe-
dig csak kényszerből maradnak távol a felesleg asztalától: a hozzájuk is 
elérő reklámvilág csábítása miatt többnyire ők is ugyanerre vágynak. 
„Az élet élveteg élvezete” – inkább ez tömegkultúránk egyik fő vezérlő 
elve és törekvése. Ezzel pedig feléljük a világot.

Ha mondjuk a Katolikus Egyház Katekizmusát (pl. a Ne lopj! parancsról 
szóló részt) átolvassuk, látjuk: a nekünk adott tanítással nincs gond. 
Mi azonban a helyzet tényleges életmódunkkal? Vagy szűkítsük a kört: 
mi a helyzet az erkölcsös életmódra amúgy komoly elszántsággal tö-
rekvő keresztények életmódjával? Tartsunk önvizsgálatot. Van-e olyan 
elvünk (a pénztárcánkra irányuló aggodalmon kívül), amely észreve-
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tetné velünk, mikor az élet élveteg élvezetének túlzásaiba tévedünk 
élelmiszer-vásárlásunkban? Tárgy-beszerzésünkben? Ruházkodásban? 
Utazásban?

Nem tilos, sőt, helyes Isten teremtésének földi javait élveznünk. De hol 
kezdődik ebben a túlzás? Talán valahogy így gondolkodunk: egy ba-
nánt elfogyasztani nyilvánvalóan nem tilos, hogy úgy mondjuk: bűn-
értéke nulla. De akkor két olcsó banán megevésének bűnértéke is nulla, 
nem? Sőt, akkor minden nap két olcsó banán megevésének bűnértéke 
is nulla! Megnyugodhatunk. Ha valaki szót emelne, hogy ez azért nem 
egészen így van, magunkban talán leintjük: ne bonyolítsa túl, és ne 
most. Majd folytatjuk ugyanezt a kávéval (általában a legolcsóbbal, hisz 
a takarékosság erény, meg rá is szoktunk véletlenül), a csokoládéval 
(minden napra egy kis nemtilos önszeretet), a paradicsommal (nahát, 
már télen is), és folytatódik az olcsó ruhával (vagy pont a drága már-
kással), a divatkövetéssel, a legújabb okoseszközzel (a korábbin nem fut 
az új alkalmazás), a garnélával (milyen jó, hogy már nálunk is minden-
napos), a messzi utazással (a világlátás jó dolog), az újabb leaszfaltozott 
„gazos” résszel (kell a nagyobb kocsi miatt), az igen nagy értékű karóra 
elismerő megcsodálásával a kolléga karján (kicsit irigykedve) – minde-
zek önmagukban nem tilos dolgok. És nem vesszük észre, hogy a hátsó 
ajtón életünkbe beszivárgó nemtilos gyarlóságok összeadódva függővé 
tesznek minket, miközben előttük, mint bálványok előtt munkaerőn-
ket, olykor tisztességünket, családunkkal töltendő életidőnket, egész-
ségünket és egészséges környezetünket áldozzuk fel.

A konzuméletmód kimutathatóan(!) boldogtalanságban tart, hogy hol-
nap is pénzt csalhasson ki belőlünk. De ijesztőbb is történik. Nemtilos 
kis megalkuvásaink a többiekével együtt „közösbe dobva”, személyte-
len mechanizmusok révén égbekiáltó rémségekké fonódnak össze or-
szágunk vagy a bolygó általunk kevésbé látható részein. Térben messze 
tőlünk tarra vágott erdők, élőhelyükről elűzött és kihaló fajok, túlha-
lászott tengerek, mérgező hulladékhegyek, elvándorlásra kényszerü-
lő szegények, bér- (vagy tényleges) rabszolgaságban megnyomorodó 
embersokaság, vagy itthon: funkcióját vesztett vidék, elnéptelenedő 
falvak, széthulló közösségek, feleslegességükben elzüllő sorsok. Pedig 
amit mi tettünk hozzá ehhez, az nem tilos!

Nem tilos továbbá kicsit becsukni a fülünket a felelősségünkre figyel-
meztető hangok előtt, és előbb még egy kicsit „más fontos dolgokra” 
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fordítani figyelmünket, a szembenéző, változásra kész bátorság eré-
nyének gyakorlását pedig holnapra hagyni. Nem tilos rámondani, hogy 
ez is csak egy divathóbort vagy politikai huncutság. Vagy: nem tilos 
kényeskedve távol maradni közéletünk alakításának ügyes-bajos huza-
vonáitól, és ezzel a már leírt személytelen mechanizmusok vonzására 
bízni lakóhelyünk sorsának alakulását.

Keresztényként hisszük, hogy a gonosz lélek ártó szándékától Isten 
megoltalmazza személyünket, s mindaddig, amíg nem nyitunk utat mi 
magunk a kísértőnek, neki nincs hatalma fölöttünk. Honnan tudhat-
juk azonban, hogy ezek a „nemtilos” gyarlóságainkból összeszerveződő 
személytelen kölcsönhatásrendszerek közben nem kedvelt játszóte-
rei-e, hogy nem képes-e valamiképpen megnyilvánulni ezekben, hogy 
más embertársainkat emberhez méltatlan, megnyomorító szolgasorban 
tartsa – általunk? Hogy Isten ajándékba nekünk adott gyönyörű világát 
sivárrá szegényítse – megint csak általunk? Balgaság valamilyen titkos 
helyen székelő szűk csoport háttérhatalmát orrontani mindezek mö-
gött. Megvannak azok a mechanikus törvényszerűségek (de talán em-
berfeletti rossz szándékok is színre léphetnek), amelyek közönyünkre 
és mohóságunkra alapozva világpusztító „háttérhatalmat” szerveznek 
belőlünk magunkból!

Isten a szabadság mellett megajándékozott minket elemző értelem-
mel, és mára rendelkezésünkre áll minden szükséges ismeret, amely e 
struktúrák természetéről és az ezekkel folytatott együttműködés fel-
függesztésének módjáról szól. El lehet és el is kell kezdeni fokozatosan, 
szabadon „kiszállni a buliból”, méghozzá Jézus követőihez illő radikali-
tással. „Ha a szegények szenvedését nem a természet törvényei okozzák, ha-
nem a mi intézményeink, nagy a mi bűnünk” – ismerte fel Darwin már a 19. 
században. Mára a „ha” szócska létjogosultsága gyakorlatilag megszűnt 
e mondat elején, miközben a fogyasztói társadalom az egész bolygót 
behálózó, személytelen intézménnyé vált, mely emberi és nem emberi 
lények tömeges szenvedését okozza kevesek élősködő jóléte mellett.
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Mit tehetünk?

 y Szembenézünk mindezzel, üdvös felháborodásra jutunk, 
bűnbánatot tartunk (mert legalábbis a korábbi vagy még ko-
molyabb szembenézés elmulasztásának vétkében alighanem 
elmarasztalhatóak vagyunk), a mértékletesség erényét pedig 
gőzerővel elkezdjük gyakorolni.

 y Lemondunk a „ha neki van, nekem is jár” hamis önigazolásá-
ról. Semmi olyasmi nem jár, amivel kimutatható módon ár-
tok, vagy ami nem „járhatna” mindenkinek a Földön. Nagyon 
kevesen vannak, akik tisztán önerőből küzdötték magukat 
nulláról a magasba, és ha mást tán nem is, „önerejüket” ők is 
ajándékul kapták. Mivel legvégső soron mindenünk ajándék, 
oda is kell tudnunk adni mindent, ha kell. Helytelenül felvett 
fogyasztási szokásainkból például sürgősen lejjebb kell ad-
nunk. 

 y Átformáljuk gondolkodásunkat, hogy biztonságunk forrását 
ne elsősorban anyagi javainkban, hanem embertársainkkal és 
Istennel alkotott kapcsolatainkban, valamint természeti kör-
nyezetünk egészséges állapotában keressük.

 y Áthangoljuk érzületünket, hogy az újat szerzés helyett a már 
meglévő javaink elegendőségének megtapasztalásában (a há-
lás lelkületben) találjunk örömet.

 y Gyakoroljuk a szelídség erényét! Szelíd az, akinek bár hatalma 
volna megtenni valamit, mégsem teszi. Szelíd állat haraphat-
na, de nem harap, elszökhetne, de nem szökik. Szelíd ember 
üthetne, de nem üt, kivághatná, de nem vágja ki, megvehet-
né, de nem veszi meg, lecsapolhatná, kifoghatná, beépíthetné, 
leaszfaltozhatná, megmérgezhetné, de nem teszi. Boldogok a 
szelídek, mert övék lesz a Föld. 

 y Fiatalként (ha már virtuskodunk) elsajátítjuk a „thoreau-i me-
nőzés” szellemiségét: az számít legénynek (leánynak) a gáton, 
aki több dolgot tud nélkülözni. Ahogy mankójukkal is ke-
vesen büszkélkednek, úgy a fogyasztói áljólét divatcikkeivel 
és egyéb protéziseivel sem indokolt felvágni. (Hogy ehhez – 
legalábbis egy ideig – árral szemben kell úszni? Na, hát ki a 
legény a gáton?!)
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 y Nem megvehető külsőségek révén, hanem belső értékek – jel-
lem, műveltség, tájékozottság, eredetiség, kedvesség, figyel-
messég és segítőkészség – révén akarjunk kitűnni.

 y Anyagi gyarapodás helyett szellemi és lelki gazdagodásra tö-
rekedjünk (pl. tanulással, olvasással, szemlélődő imádsággal). 
Erőfeszítéseink elsősorban erre irányuljanak. Ezeknek nincs 
fenntarthatósági korlátja! E területeken a növekedés lehető-
sége valóban végtelen. 

 y Az árérzékenység helyett átneveljük magunkat az ár-érték- 
arány iránti érzékenységre, ahol az érték fokmérői között 
előkelő helyen áll a társadalmi és ökológiai felelősség foka, 
amellyel a vásárolt árut előállították. A helyi, a hazai, a mél-
tányos kereskedelemből és/vagy ökológiai gazdálkodásból 
származó előnyben részesítendő. Az esetleges ártöbblet 
úgyis fedezhető lesz a feleslegfogyasztás elhagyásával meg-
spórolt pénzből. 

 y (Aki alacsony keresettel ténylegesen máról holnapra él, arra 
az előző pont nem vonatkozik. Ő is tarthat azonban önvizs-
gálatot, nem költi-e olykor felesleges dolgokra kevés pénzét.)

 y Másokat is felrázunk a közönyből. (Nem szavakkal vádolva, 
hanem saját életformánk, példánk radikalitását felvállalva.)

 y Elkezdünk tájékozódni, kutatni további megoldások után. 
 y Tovább olvassuk ezt az elmélkedést, mert lesz még benne szó 

praktikus teendőinkről.

Két kiegészítés:

A luxus élvezete nem bűn, ha ideje és mértéke a helyén van. Ideje pe-
dig az ünnep. A hétköznapi rutinná vált luxusfogyasztás ellehetetleníti, 
hogy ünnepeinket természetes egyszerűséggel különböztethessük meg 
a köznapoktól. Mindennapos úri fogyasztásunk üres rongyrázásra kész-
tet minket ünnepeinken ahelyett, hogy épp ünnepkor örvendeznénk pl. 
távoli földrészek ínyencfalatainak (mangó, banán, kávé, csokoládé stb.), 
melyek hétköznapi habzsolása nem fér bele az Isten akarata szerinti, 
mértékletes viszonyba a teremtéssel. Nagyobb ünnepeink ritka alkalma-
it azonban segíthetnék a különleges öröm napjaivá változtatni, persze 
akkor is józan mértékkel fogyasztva, semmiképp sem herdálva. 
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Végül bár a létmódváltás egyre parancsolóbb követelmény, vigyáz-
zunk, ne legyünk magunkhoz (és másokhoz) kegyetlenek. A megkü-
lönböztetés evangéliumi képességét kell kifejlesztenünk magunkban, 
hogy az életminőségünk valódi evilági feltételeiről, melyek minden-
kinél különbözőek lehetnek (keveseknek – de biztos, hogy csak igen 
keveseknek – lehet akár a rendszeres világjárás vagy nagy járművek 
birtoklása is), le tudjuk választani hamis igényeinket, melyeket csak 
megszokás, irigység, reklámsugallat, divathóbort, bizonyítási kényszer 
vagy problémáink elfedésének vágya kelt bennünk. A fokozatosság is 
fontos a változásban. Böjtidőszakon kívül pedig ne lemondást lássunk 
mindannak a túlzásnak elhagyásában, ami Isten ajándék-világát sújt-
ja körülöttünk és általunk. Jót tenni jó. Helyesen élni is az. Aki felis-
merte a teremtéskímélő életvitel helyességét és kellően felháborodott 
már társadalmaink rövidlátó, pazarló, felelőtlen és önsorsrontó világ-
használatán, annak nem lemondás lesz mindez, hanem pozitív kihívás, 
kaland és örömforrás. A teremtett világot szerető Isten gyermekeinek 
öröme.

3. A tanulás fontossága (Nobilis Márió)

Mindez nem kézenfekvő, sőt, erősen ellentmond megszokásainknak, 
évszázadok, évezredek alatt kialakult hagyományainknak (amelyek jók, 
ha az eredeti, igazi, Istentől teremtett harmóniát segítenek könnyebben 
megtalálni a következő nemzedéknek, ám rosszak is lehetnek, ha tév- 
utakat rögzítenek a kultúrákban). Az ember pedig hajlamos jognak, 
járandóságnak, megkérdőjelezhetetlen szükségletnek felfogni a kénye-
lemnek, életformának azt a szintjét, amelyet akkor talált a világban, 
amikor megszületett, értelme kinyílt. Márpedig az eddig elmondottak 
szükségessé teszik jó néhány ilyen alapvető dolog megkérdőjelezését, 
bejáratott és érvényesnek tekintett gondolkodási, érvelési módok fe-
lülvizsgálatát is mélyebb, távlatosabb elvek, igazságok alapján. A hét-
köznapi ember ezért hajlamos inkább elutasítani ezeket, különösen, ha 
egyedül érzi magát egy ilyen gondolkodási megújulásban, ha nincsenek 
társai és támaszai.

Valóban: mindez megköveteli a folyamatos tájékozódást, tanulást, a sa-
ját magunkra és a világra történő reflektálást. Tájékozódnunk kell és 
„mindent megvizsgálni” (vö. 1Tessz 5,21). Ebben a folyamatban nemcsak 



 77

Caritas In Veritate BizottságA teremtett világ védelme

a megszokott vallásos témák jelenthetnek feladatot a keresztény ember 
számára, hanem a kor kérdéseinek alapos vizsgálata is. Valódi keresz-
tény feladat lehet megismerni a környezet állapotával és a fenntart-
ható élettel kapcsolatos felismeréseket, és – megőrizve józanságunkat, 
ugyanakkor sajátos krisztusi lendületünket, radikalitásunkat is – ala-
kítani magatartásunkon.

De ez a feladat nem lehet teljességgel idegen, ismeretlen Krisztus kö-
vetőjének, aki már az evangéliumban, Jézus magatartásában is talál-
kozhat ezzel a követelménnyel. Ő is azt kéri tanítványaitól, hogy őt 
követve szálljanak szembe a kor megszokott, akár mégoly vallásos 
meggyőződéseivel, de saját magukkal is, és tekintsenek a világra és ön-
magukra mindig új szemmel: Isten szemével. A kereszténység tulaj-
donképpen kritikai életforma a szó eredeti jelentésében (krinó = ítélni): 
folytonosan az evangélium fényébe helyezve önmagunkat és a világot 
törekszünk megkülönböztetni a jót és a rosszat, a rosszat elutasítani 
és a jót választani. Valójában ez az alapmagatartás – mely állandó és 
felismerhető kellene, hogy legyen rajtunk és közöttünk – teszi az elkö-
telezett keresztény embert és közösséget különösen is alkalmassá arra, 
hogy élete válasz és remény lehessen az új kihívásokkal szembekerülő 
emberiség számára.

4. Az egyéni döntés (ökológiai megtérés)  
és cselekvés fontossága (Nobilis Márió)

Ferenc pápa azt írja a Laudato si' (Áldott légy) enciklika 217. pontjában: 
„Vannak olyan elkötelezett és imádságos keresztények, akik – a realizmus és 
pragmatizmus ürügyén – nemegyszer kinevetik a környezet miatti aggodal-
makat. Mások passzívak, nem határozzák el magukat szokásaik megváltozta-
tására, és így inkoherenssé válnak. Ökológiai megtérésre van tehát szükségük, 
amely azt jelenti: engedik, hogy Jézussal való találkozásuk minden követ-
kezménye megjelenjen az őket körülvevő világhoz fűződő kapcsolataikban.” 
Az ökológiai megtérés tehát az alapvető keresztény megtérés követke-
zetes alkalmazása a kor égető kérdésire. De ahogy a pápa szavaiból is 
kiderül, számos olyan akadály van, amely bár vallásos magatartásnak 
látszik, valójában megnehezítheti Krisztus hűséges követését a mai 
világ konkrét helyzeteiben. Lássunk most néhányat ezek közül a jel-
legzetes akadályok közül, melyek a megszokott életformánkat igazoló 
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érvként, vagy pedig a teremtésvédelemre hívó felszólítással szemben 
ellenérvként szoktak megjelenni.

„Jár nekem!”
Már említettük ennek a hozzáállásnak megalapozatlan voltát. E téves 
meggyőződésnek alapja lehet önmagunk összehasonlítása másokkal, a 
születésünkkor a világban „talált” lehetőségek alapnak tekintése, biz-
tonságkeresés és még sok minden más. Valójában semmi sem „jár” ne-
künk, mindent ajándékba kaptunk, és fő tennivalónk az osztozás.

„Isten majd úgyis megment minket”
Az Istenre való téves hivatkozástól, a hamis bizakodástól már az ószö-
vetségi próféták is sokszor óvták a választott népet. Isten mindenható, 
így bármit megtehet; ám épp e mindenhatóságával úgy alkotta meg a 
világot, hogy abban nem akarja tervét a mi együttműködésünk nél-
kül véghezvinni. Szent Ágostonnak tulajdonítják a mondást: „Isten, aki 
megteremtett téged közreműködésed nélkül, nem fog üdvözíteni téged a te 
közreműködésed nélkül”. Ez a mai világban tapasztalt veszélyekre is igaz: 
az Úr nem fog megmenteni minket anélkül, hogy mi meg ne tennénk 
ennek érdekében a magunk részét, amit ő kér tőlünk.

„Nem kell ezzel foglalkozni,  
nekünk a természetfeletti dolgok számítanak”
Az isteni kinyilatkoztatás súlyos félreértése, hogy Isten azért helyezett 
volna minket e világba, hogy ki akarjunk abból szakadni és azzal szem-
ben, annak ellenében akarjunk üdvözülni. „Nem azt kérem tőled, hogy 
vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól” – imádkozik 
tanítványaiért, értünk Jézus (Jn 17,15). Az odafenn valókra kell irányul-
nia figyelmünknek, de ez nem azt jelenti, hogy megvetjük a földieket, 
hanem hogy azokat is Isten szemével nézzük – aki szereti őket.

„Nem a mi dolgunk, nem a mi felelősségünk”
Krisztus tanítványaiként arra kaptunk meghívást, hogy „mindenkinek 
mindene” legyünk (vö. 1Kor 9,22), ahogy Szent Pál is írja. Természete-
sen a nagy horderejű intézkedések meghozatala, a globális gazdaság át-
alakítása vagy a tudományos kutatás nem a mi felelősségünk, ha nem 
ezeken a területeken kaptunk hivatást. De az ökológiai megtérés esetén 
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nem elsősorban ezekről a szak-feladatokról van szó, hanem a hűséges 
mindennapi tanúságtételről a kis léptékű dolgokban. Egyébként a nagy 
léptékű döntéshozatalért felelős emberek számára az ő helyes cselek-
vésük egyik legfontosabb támogatása az lehet, ha azt tapasztalják, hogy 
sokan állnak mögöttük ezekben a törekvésekben. Ez a támogatás pedig 
sok apró, mindennapi döntés eredőjeként áll össze. A hétköznapi ember 
kisebb(nek látszó) felelőssége nem igazol egy olyan magatartást, hogy 
ő a maga szintjén az ellenkezőjét tegye annak, amit a globális szerep-
lőktől elvár.

„Ez valami politikai huncutság,  
ráadásul annak is liberális”
A mai kommunikációban (ideértve például a közösségi médiában meg-
szólaló átlagembereket) nagyon gyakori, jellegzetes hiba az ok és az 
okozat összekeverése. Lehetséges, hogy olykor egyes politikai irány-
zatok, amelyek nem egyeztethetők össze a keresztény lelkiismerettel, 
zászlójukra tűzik az ökológiai elveket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
az egész ökológiai krízis „mindenestül csak” egy politikai átverés len-
ne. Egy példával megvilágítva: az a tapasztalat, hogy lelkiismeretlen 
emberek daganatos betegek gyógyulásvágyát kihasználva álgyógymó-
dok kínálatával gyakran sok pénzt csalnak ki tőlük, nyilvánvalóan nem 
tesz indokolttá egy olyan állítást, hogy a daganatos betegség nem is 
létezne, csupán az ő átverésük lenne (sajnos). Éppen így: ha valaki párt-
politikai érdekek szolgálatában használja ki az emberek ökológiai aggo-
dalmát, az még semmi esetre sem jelenti azt, hogy az ökológiai krízis 
ne lenne valós. Egyébként a teremtés megőrzése, a helyi közösségek 
és értékek előtérbe helyezése jellegzetes konzervatív álláspont kellene, 
hogy legyen; ha az ilyen értékrendet valló politikusok még nem vették 
fel ezeket fő törekvéseik listájára, az nem a tőlük különböző politikai 
irányzatok felelőssége...

„Szelektíven gyűjtöm a szemetet, vászonszatyorral  
járok vásárolni, én már megtettem a részem”
Ahogyan a keresztény életben a Krisztushoz való megtérés útján, úgy 
az ökológiai megtérés esetén is igaz, hogy nem lehet egyszer s minden-
korra letudni a feladatot, elérni a célt (itt a Földön). Nem elég kiválasz-
tani egy-két könnyebben teljesíthető vagy nekünk tetsző tennivalót, 
azokat megvalósítani, és utána a többiekre mutogatni, hogy most ők 



80

Jöjjetek hozzám mindnyájan... Még 1 év a tettekNEK

következnek. Ha egyénileg már elkezdtem megváltoztatni az életfor-
mámat, akkor következik a közösségi cselekvés, a társak gyűjtése, má-
sok biztatása... Ahogy a hitben általában, úgy ezen a részterületen is 
igaz, hogy a tudatos elköteleződés jellemzője a misszió, a mások felé 
irányuló küldetés. De a magunk életét is újra meg újra felül kell vizs-
gálni, hiszen a megtérés egy folyamat, és mindig van hová előrelép-
ni. A legelemibb szintek (szelektív hulladékgyűjtés, a tudatos vásárlás 
alapelemei) kihagyhatatlan első lépések, de messze nem merítik ki a 
lehetőségek és tennivalók körét. És vannak olyan látszatra „teremtés-
védő” magatartásformák is, amelyekben félreértések, sőt önzés is meg-
bújhat. Például az állatvédelem naiv, át nem gondolt, felületes (gyakran 
érzelmi, indulati szinten megmaradó) formái, vagy a „természetkedve-
lés” reflektálatlan módjai nem jelentenek teremtéstudatos cselekvést, 
sőt kifejezetten ártalmasak is lehetnek.

Miben tudunk és miben kell változtatnunk egyéni élet-
vitelünkben? (Tauber Tamás)

Miben áll a szakítás a fentebb tárgyalt strukturális bűnökkel? Renge-
teg lehetőségünk van. Néhány fontos „tippet” kifejtünk, a többit csak 
soroljuk.

 y Igyekezzünk olyan emberré válni, akivel nem nehéz együtt 
élni: így kisebb területű lakhelyen többen is lakhatunk. 
Az ökológiai lábnyom számítások rendre megmutatják, hogy 
bolygóhasználatunk egyik legnagyobb hányadát az igényeink 
által beépített, kifűtött, felparcellázott, betonozott, aszfalto-
zott területek kiesése eredményezi a természetközeli állapot-
ból. Ha egy háztartásban együtt élne pl. több generáció, ez a 
tehertétel mérséklődne. Az elmagányosodás ellen és az ato-
mizáció sok más romboló hatása ellen is jótékonyan hatna, ha 
feladnánk a főúri lakosztályok népsűrűségét hajszoló hamis 
lakhatási ideálokat. 

 y Együnk kevesebb húst, mint amennyi szokványosnak számít 
jóléti társadalmainkban! Átlagos munkát végző, egészséges, 
felnőtt ember, ha változatos növényi alapú étrend mellett csu-
pán heti 2-3 alkalommal fogyaszt olyan ételt, amelyben a hús 
jelentős mennyiségi összetevő, elegendő fehérjéhez és vita-
minhoz jut. Ami e fölött van, az legfeljebb igény, semmiképp 
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nem szükséglet. (És sokak esetében nyugodtan lehet ennél 
kevesebb is.) Ez a kevesebb hús pedig olyan forrásból szár-
mazzon, ahol az előállítás módszere egészségtanilag felelős, 
ökológiailag kíméletes volt, és ahol állataink természetükből 
adódó teremtményi méltóságát nem tiporták lábbal az árha-
tékonyságra hivatkozva. Az állatnak kijáró szeretettel meg-
valósított háztáji tartás (ahol pl. konyhai hulladék etetésével 
maradék ételeink is elnyerhetik a kukában megromlásnál 
nemesebb sorsot), a regeneratív csorda- vagy nyájlegeltetés, a 
felelős vadászat, a fenntartható ütemű vadvízi halászat, a ván-
dorólas csirketartás stb. például ilyen, teremtésvédelmi szem-
pontból felelős húsnyerő módszerek. A napjainkban konven-
cionális, iparszerű hústermelés nem ilyen.

 y Élelmiszereinket (de akár más fogyasztási cikkeinket is), 
amikor csak lehetőségeink engedik, minél inkább helyből, 
rövid ellátási láncon keresztül szerezzük be. A saját kertben 
termelt, szomszéddal cserélt, termelői piacon, online terme-
lői platformokon, bevásárlóközösségben beszerzett, közös-
ségi kertből vagy közösség által finanszírozott mezőgazdál-
kodásból származó élelmiszer beszerzésével közvetlenül 
az értékteremtő munkát támogatjuk. A termelés módjáról 
tájékozódhatunk, abba beleszólásunk lehet, fogyasztói fele-
lősségünket a szemünk előtt tartja az ilyen vásárlói viszony.

 y Ismerkedjünk össze élelmünk termelőivel! Látogassuk, néz-
zük meg a saját szemünkkel, honnan jön, amit elfogyasz-
tunk! Nekik is fontos és igazodási pontot kínáló kapcsolat 
lesz ez.

 y Bármiről is legyen szó: ha nincs rá igazán szükségünk, ne 
vegyük meg, ne vegyük el!

 y Alaposan nézzük meg, mi az, ami mellett vásárlásunkkal 
döntünk! Minden vásárlás szavazat és üzenet.

 y Minél kevésbé csomagolt, minél nyersebb, minél kevesebb 
közvetítőn keresztül jut hozzánk az ételünk, annál jobb.

 y Lehetőleg otthon, nyersanyagaiból közvetlenül készített 
élelmet fogyasszunk!

 y Saját edénybe kimérve vásároljuk, amit lehet.
 y Az évszaknak megfelelő gyümölcsöket, zöldségeket (vagyis 

szezonális idényterményeket) vegyünk, vagy olyat, ami az 
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előző szezon óta nagy energiaráfordítás nélkül tárolható (pl. 
sütőtök, krumpli, csicsóka, savanyú káposzta)!

 y Téli vitaminforrásul ott vannak a savanyúságok, aszalvá-
nyok, csírák. Házilag is készíthetők. Nem a marokkói paradi-
csom és a venezuelai banán a megoldás.

 y Tartósítsuk magunk a szezonális gyümölcsöket (befőzés, 
aszalás, szárítás stb.)! 

 y Ne szokjunk rá a kávé, a tea, a kakaó, csokoládé rendszeres 
fogyasztására! Ha mégis veszünk ilyet, méltányos kereske-
delemből (fair trade) származót vásároljunk! Ez drágább, de 
éppen azért, mert nem bérrabszolgákkal és a termőföld ki-
zsákmányolásával termelik. (Sajnos az általános kereskede-
lemben kapható olcsót igen.) Viszont a fair kávét is messziről 
szállítják. Vegyük észre, hogy mindez luxus. A luxus helye 
az ünnep.

 y Ha konvencionális (monokultúrás, gépesített) mezőgazda-
ságból vagyunk kénytelenek táplálkozni, inkább növényi 
étkeket fogyasszunk hús helyett!

 y Kertészkedjünk, termeljünk ehetőt (akár csak az erkélyen 
vagy az ablakban is)!

 y Törekedjünk vegyszermentességre háztartásban és kertben 
egyaránt!

 y Kerékpározzunk, rollerezzünk, használjunk tömegközleke-
dést, közösségi közlekedést, járműmegosztást (pl. car-sha-
ring) – legalábbis ha nincs járványveszély!

 y Ne utazzunk repülővel, legfeljebb nagyon ritkán, vagy ha 
nagyon muszáj.

 y Bármi is romlik el, ha csak lehet, javítsuk vagy javíttassuk 
meg, mielőtt újat vennénk!

 y Ne adjunk felesleges tárgyakat ajándékba! Adjunk inkább 
élményt! 

 y Használjuk a használtat!
 y Vigyázzunk ruháinkra, eszközeinkre, tárgyainkra! Ha tönk-

remennek, újat leszünk kénytelenek venni, amivel egyszers-
mind rendelést adunk le újabb gyártására.

 y Válasszunk olyan kedvtelést és sportot, ami nem energia- 
és anyagigényes, és nem pörgeti feleslegesen a gazdaságot. 
Zene, tánc, olvasás, színház – ahelyett, hogy pl. motocross, 
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plázázás vagy mondjuk fegyverek, kozmetikumok gyűjtése 
lenne a hobbink.

 y Használjuk a kölcsönzőket és újraelosztó intézményeket (ru-
hacsere-akció, adományboltok, bababörze stb.)! Szervezhe-
tünk is ilyet.

 y Télen vegyünk fel még egy pulcsit, mielőtt a fűtést teker-
nénk maximumra!

 y Ne kövessük a divatot! Lázadjunk az ízlésdiktatúra ellen 
saját kreatív stílussal, amit nem más ír elő, és nem évül el. 
Ne díjazzuk, ha valaki divatkövető, mert azzal ösztönözzük 
tévfogyasztását!

 y Amikor önálló háztartást indítunk, vegyünk részt pl. ökokö-
rön, ahol tapasztalatot és ötleteket cserélhetünk másokkal.

 y Keressünk fel ökofalvakat (Magyarországon pl. Visnyeszép-
lak, Somogyvámos, Nagyszékely), találkozzunk azokkal az 
emberekkel, akik radikálisan szakítottak a konvencionális 
életformával! Tanuljunk tőlük!

 y Környezeti szempontok alapján tervezzük új otthonunkat 
(aktív ház, hagyományos építészet, szalmabála-építészet, tö-
megkályha, környezetbarát alapanyagok, stb.)!

 y Keressünk további „ökotippeket”!
 y Ismerjük meg az Egyház tanítását a teremtéstudatos szem-

léletmódról! Olvassuk újra a Szentírást a teremtett világát 
szerető és teremtényeit egymás szeretetére tanító Isten arcát 
keresve!

5. A közösségi cselekvés fontossága 

Miért fontosak (teremtésvédelmi szempontból külön is) 
a közösségeink? (Takács-Sánta András)

Nagyon úgy tűnik, hogy azok a társadalmi szereplők, amelyektől az 
elmúlt évtizedekben azt vártuk, hogy a Nagy Ökológiai Fordulat zász-
lóshajóivá válnak, képtelenek betölteni ezt a szerepet. És ha ez eddig 
így volt, nem sok alapunk van arra, hogy azt reméljük, ezután minden 
másképp történik majd. 
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Melyek is ezek a társadalmi szereplők? Egyrészt a vállalatok. Közvet-
lenül ők felelősek a környezeti problémák egy jelentős részéért, emiatt 
viszont elvileg rengeteget tehetnének a változásért is – ebből a szem-
pontból tehát logikus volna (főként) tőlük várni azt. A cégek önszabá-
lyozására azonban kevés remény mutatkozik. Ha csupán egy-egy vál-
lalat él az ökológiai önszabályozás eszközével, rövid távon hátrányokat 
szenved, a piaci versenyben lemaradva könnyen tönkre is mehet, mi-
közben önkorlátozása csak csekély mértékben enyhíti az ökológiai 
válságot. A cégek globális méretű, kölcsönös együttműködésre épülő 
ökológiai önszabályozása ugyan elvileg megoldást jelenthetne, ám nem 
igazán látszanak az alkalmas keretek egy ilyesféle cselekvéshez. Mint 
ahogy ahhoz sem, hogy az államok egymással együttműködve reguláz-
zák meg elsősorban a multi- és transznacionális vállalatokat.

Másrészt a pártoktól, illetve a kormányzatoktól sem várhatunk sokat, 
legalábbis a jelenlegi politikai rendszerben. Újraválasztásuk érdekében 
ugyanis kénytelenek elsősorban rövid távú szempontokat szem előtt 
tartani, miközben az ökológiai válság enyhítése nemegyszer népsze-
rűtlen intézkedéseket kívánna. Továbbá egy tömegdemokráciában a 
hatalomra jutáshoz rendszerint rengeteg pénz kell: tömegeket meggyő-
ző, hatékony kampányt csak így lehet folytatni, többek között pártkö-
zeli médiumokra, illetve a teljes országot lefedő pártszervezetekre van 
szükség. Ennyi pénzt viszont döntően csak a gazdaság nagy hatalmú 
szereplőitől kaphat egy párt. Pontosan azoktól, akik fő haszonélvező-
ként a legkevésbé érdekeltek a status quo megváltoztatásában. 

A legígéretesebb „hagyományos” szereplők talán a civil szervezetek, 
hiszen rendszerint a közjót és a hosszabb távú szempontokat hangsú-
lyozzák. Ám esetükben leginkább az a probléma, hogy nagyon ritkán 
gondolkodnak átfogó társadalmi víziókban, sokkal inkább egy-egy 
részprobléma megoldására fókuszáló projekteket vagy akciókat szer-
veznek, illetve gyakran egy-egy részterületre szakosodnak.

Végül sokan az egyének felvilágosulásában látják a megoldást. Ám itt is 
fölmerül az a probléma, hogy a jelenlegi atomizált társadalmak egymás-
tól meglehetősen elszigetelt tagjai rendszerint nem fognak számukra rö-
vid távon gyakran hátrányos cselekedeteket vállalni, ha nincs garancia 
arra, hogy a többiek bármin is változtassanak. Nem beszélve arról, hogy 
számos kívánatos változtatás az ökológiai fenntarthatóság irányába nem 
egyéni, hanem kollektív döntéseket és cselekvést feltételez.
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A fentiek alapján az látszik, hogy a jelenlegi szereplők, noha fontosak 
lehetnek az ökológiailag fenntartható társadalmak kialakításához, ön-
magukban aligha elegendők. Mindebből következően új társadalmi 
szereplőkre is szükség van a Nagy Ökológiai Fordulathoz. Ha a vál-
lalatokra és a kormányzatokra csak kevéssé számíthatunk (hiszen 
gyakrabban a probléma részei, mint a megoldásé), a civil szervezetek 
túlspecializáltak, az egyének pedig önmagukban túl gyengék, vajon 
mi lenne akkor, ha az ökológiailag elkötelezett egyének összefognának 
egymással, de formális civil szervezetek helyett inkább egy új gondol-
kodásmód, illetve egy új társadalmi berendezkedés megvalósítását cé-
lul kitűző (kis)közösségeket alkotnának? A társadalmi atomizáció meg-
haladása jelentené az egyik legfontosabb kiutat az ökológiai válságból!

Teremtésvédő céljaikat a közösségek három szinten igyekezhetnek 
megvalósítani. Egyrészt a közösség szintjén. Sok ökologikus közössé-
gi életmód-alternatíva létezik, ilyen például a használati tárgyak (autó, 
szerszámok, könyvek) megosztása a tagok között, vagy akár a közös 
mezőgazdálkodás. Másrészt ott az egyén, illetve a háztartások szintje. 
A közösség tagjai segíthetik egymást egyéni életük, illetve háztartásuk 
környezetkímélőbbé tételében. Például információkat, tapasztalatokat 
cserélhetnek környezetkímélő megoldásokról vagy környezetkímélő 
viselkedési normákat tartathatnak be egymással. E normák megszilár-
dulása közösségben egyszerűbb, mint egyénileg. Harmadrészt a telepü-
lés szintjén is lehetőség nyílik a cselekvésre. A közösség politikai akti-
vitást is folytathat (a szó klasszikus, tehát elsősorban nem pártpolitikai 
értelmében): igyekezhet részt venni a település – esetleg településrész 
vagy járás – közügyeiről folytatott párbeszédben, vitában és döntés-
hozatalban. Ennek során megkísérelheti környezetkímélőbbé tenni a 
helyi önkormányzat(ok), illetve a helyben működő cégek tevékenysé-
gét (utóbbit akár abban az értelemben is, hogy maga a közösség indít 
vállalkozást), továbbá formálni a helyi emberek gondolkodásmódját és 
viselkedését.

Az „ökologikus” és a hívő közösségek harmóniája  
az Egyház oldaláról nézve (Nobilis Márió)

A közösség alapvető fontossága hívő oldalról tekintve is egyértelmű. 
Jézus célja elsődlegesen nem egy új világvallás alapítása volt, hanem 
közösséget hozott létre tanítványaiból (és ez a közösség vált fokozato-
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san világméretűvé). Annak a megújult istenkapcsolatnak és a Szent-
háromság életére alapuló egymás közötti kapcsolatnak az érvényre 
juttatása, melyet ő hirdetett meg evangéliumként, leginkább ennek a 
közösségnek – mely az Egyház minden közösségében azóta is megsza-
kítás nélkül folytatódik – életében, gyakorlatában vált és válik a vilá-
got formáló erővé. Az Egyház szavakba foglalt tanítása már ennek az 
életnek az értelmezéseként jelent meg, sőt az újszövetségi Szentírás is 
ezeknek a közösségeknek szól, és köreikben formálódott ki a Szentlélek 
sugallatára.

Az élet minden területén megélt communióba, közösségbe beletartozik 
a Teremtő akaratának, küldetésének teljesítése is az ember által a te-
remtett világ felé. Így tehát azok a speciális célok, amelyeket ma a kör-
nyezeti válsággal szembesülve az emberiségnek ki kell tűznie maga elé, 
és amelyeket helyi közösségekben tud a legeredményesebben megva-
lósítani – illetve maga a „közösségiség” – a krisztusi küldetéssel teljes 
mértékben harmonizáló célok, abba zökkenőmentesen beleilleszked-
nek. Ugyanakkor ez a harmónia igényli az evangélium, illetve a teljes 
kinyilatkoztatás „újraolvasását” az Egyház által a jelenkor problémá-
inak látószögéből, valamint helyi közösségeink ön-újraértelmezését, 
belefoglalva most már a Krisztustól adott korábbi szent célok mellett a 
szintén általa adott maiakat is.

Másfelől pedig az Egyház története – a helyi közösségek világot formá-
ló erővé válása és ugyanakkor megmaradása alapvetően helyi fókuszú 
testvériségnek – igazolja is a fentebbi ökológiai gondolatmenetet arról, 
hogy ez a legeredményesebb, a teremtés rendjével leginkább összhang-
ban álló emberi, társadalmi fejlődési modell.

Miként legyenek teremtésvédők a közösségeink?  
(Tauber Tamás)

Ha már felismertük a közösség és a közösségi cselekvés fontosságát, 
elkezdhetünk eszerint élni, és keresztényekként ebben nem is nulláról 
indulunk. (Az alábbi tanácsok jórészt a Kisközösségi Program gyűjté-
séből valók. Internetes portáljukon, a kiutak.hu cím alatt bővebben is 
olvashatunk ezekről és más lehetőségekről is.)
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 y Közösségi találkozásaink alkalmával ne használjunk eldob-
ható eszközöket, és szolgáljunk fel mindig csapvizet is pa-
lackozott italok helyett.

 y Hozzunk létre közösségi kertet!
 y Hozzunk létre közösségi magbankot!
 y Hozzunk létre menedékkerteket gyümölcs-tájfajták meg-

mentésére és terjesztésére. Templomkertjeink időtállóságuk 
miatt különösen kiváló helyszínei lehetnek ezeknek!

 y Alakítsunk ki permakultúrás kertet!
 y Segítsük egymást a gazdálkodásban!
 y Indítsunk helyi termelői piacot!
 y Hozzunk létre bevásárlóközösséget!
 y Támogassuk javítóműhelyek létrehozását és fennmaradását! 

Működtessünk közösségi javítóműhelyt!
 y Indítsunk bolhapiacot!
 y Működtessünk cserebere-klubot!
 y Alakítsunk hulladékkommandót az illegális hulladéklerakás 

ellen!
 y Javítsunk a kerékpáros közlekedés feltételein!
 y Lobbizzunk a tömegközlekedés színvonalának javítása érde-

kében!
 y Hozzunk létre közösségi autómegosztó rendszert! Ösztö-

nözzük a nem gépkocsival való szentmisére járást, amikor 
csak ez lehetséges, vagy a telekocsi használatát!

 y Osszunk meg használati tárgyakat, könyveket egymás kö-
zött!

 y Kalákázzunk!
 y Rendezzünk öko-filmklubot!
 y Segítsük elő természetközeli szennyvíztisztítási módszerek 

alkalmazását!
 y Nyilváníttassunk területeket helyi védettségűvé!
 y Akadályozzuk meg a települések, utak, ipari területek indo-

kolatlan terjeszkedését!
 y Állítsunk vissza élőhelyeket természetközeli formájukba! 

Akadályozzuk meg az özönfajok térhódítását, ami veszélyez-
teti a biológiai sokféleséget!

 y Ültessünk fákat, bokrokat! De legyünk józanok e téren, kér-
jük valódi szakemberek segítségét, mert az átgondolatlan, 
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csak lelkesedésre építő, olykor türelmetlen cselekvéssel ár-
tani is lehet!

 y Védjük meg a települési zöldterületeket!
 y Hozzunk létre élettereket különféle teremtménytársaink 

számára a településeken (madár- és denevérodú, „rovarho-
tel”, stb.)!

 y Hozzunk létre ún. co-housing közösséget! (Hazánk keresz-
tényei közül például a Nyolc Boldogság Közösségben élnek 
hasonlóan.)

 y Hozzunk létre közös tereket, ahol az emberek beszélgethet-
nek egymással!

6. Isten országának e világra szóló víziói (Tauber Tamás)

A tömegkultúra kötelezően életünneplő hangulata, a reklámvilág jól 
megválogatott mézesmadzagainak tárháza azzal kecsegtet minket (a 
fiatalokat kiemelten is megcélozva), hogy az általa ígért életvitel és 
az általa berendezett világ a boldogság útja. Széles út ez, és látszólag 
könnyen járható. A valóság figyelmes szemrevételezése azonban meg-
mutatja, hogy ez hazug látszat, s hogy a pillanatnyi kényelmek, örö-
mök, élmények farvizén tápértékszegény élelmiszerek, leromló tájak, 
elmagányosodó öregek és fiatalok, lehangoló jövőkilátások, gátlástalan 
hatalomgyakorlás, terjedő belső sivatagok, leszakadó társadalmi cso-
portok és civilizációs betegségek szegődnek makacsul a nyomunkba. 
Sokan azért nem készülnek elhagyni ezt a hajót, mert elképzelni sem 
tudnak egy olyan világot, amely belátható erőfeszítésekkel megvaló-
sítható volna, valódibb boldogságot nyújtana, és igazságosabb, mér-
tékletesebb, kíméletesebb voltával Isten országát könnyebben engedné 
megvalósulni közöttünk és teremtménytársaink között. Pedig elég jól 
betájolható mai tudásunkkal, hogy nagyjából milyen lenne egy ilyen 
világ:

Ebben a jövőben pár száz fős közösségekben élünk (akár városban, akár 
vidéken), és szükséges javainkat lehetőségeink arányában magunk ál-
lítjuk elő közel önellátó módon. Élelmünk jelentős részét valamilyen 
holisztikus mezőgazdálkodási forma keretében termeljük meg, mely 
teret enged a természeti létezők sokaságának is (a permakultúra jó pél-
da ilyenre). Az anyag körforgást végez: lehetőleg minden újra és újra 
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hasznosul, hulladék alig keletkezik. Ismerjük, értékeljük és felelősen 
óvjuk lakóhelyünk természeti erőforrásait (víz, föld, élővilág, stb.). 
Amit előállítani nem tudunk, ahhoz kereskedelem révén jutunk hozzá 
a lokalitás elvének megfelelően: lehetőleg minél közelebbi szomszéd 
közösségtől, akiket ismerünk. Nem zárkózunk be: a közösségek között 
élénk a kapcsolat. Ritkán utazunk messzire, mégis gyakran teszünk 
látogatásokat másoknál. Saját ügyeinkben magunk döntünk, aktívan 
részt veszünk közösségünk közéletében. Az állam csak sokakat érin-
tő kérdésekben dönt – a sokak megkérdezésével, és nem azok feje fö-
lött. A technológia fejlett, mégis csínján bánunk vele: az életmentést 
és a kommunikációt minden lehetőségével szolgálja, ezen túlmenően 
azonban inkább a „lowtech”, az egyszerűség a divat. A közösségek kö-
zött sokkal inkább az együttműködés, mintsem a versengés szelleme 
uralkodik. Az emberek nem hajtják igába minden idejüket az anyagi 
gyarapodás érdekében: az elégségesség, nyugodt megelégedés kultúrá-
ja virágzik a külsőségekben. Ezzel szemben az emberek és kapcsolataik 
belső gazdagodása, valamint (keresztényeknél különösen) az isten-
kapcsolat az, ami a ráfordított idő és az erőfeszítések nem szűnő célja. 
A szolidaritás alapelv: akár egyén, akár közösség jut nehéz helyzetbe, 
számíthat rá, hogy a többiek méltányos feltételekkel a segítségére si-
etnek. A külsőségeikben szerény hétköznapok közén fénylőek az ün-
nepek: ilyenkor még távoli vidékek luxuscikkei is helyet kaphatnak az 
asztalon. Folyton gazdagodó kultúrát teremtünk mindennapi életünk 
révén. Virágzik a művészet, virágzik a lelki élet. 

Aki ezt utópisztikusnak találja, annak talán igaza van, de olvassa el 
A Diognétoszhoz írott levelet, mely egy majd kétezer évvel ezelőtti 
furcsa közösség életéről számol be a Római Birodalomban. Kereszté-
nyeknek hívták őket. Képzeljük el, hogy pár száz évvel korábban nem 
hatott-e volna nevetségesen utópisztikusnak, hogy emberek nemsoká-
ra így fognak élni. Mégis megvalósították. Isten velük volt. Velük van 
ma is.





Megtört kenyér, megtört ember Varga László
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„Szentek legyetek, amint én is szent vagyok.” (1Pt 1,16) Isten megkí-
vánja tőlünk ezt, ha el akarunk jutni hozzá. De milyen nehéz szentnek 
lenni! Csak kevesen lesznek azzá, mi sem vagyunk kiváltságosak, arra 
érdemesek – szomorkodunk, és talán fel is adjuk a harcot. Ha nem is 
vagyunk a teljes tisztaság állapotában halálunk óráján, a tisztítóhely 
megtisztítja a lelkünket, hogy Isten színe elé juthassunk. De mit tehe-
tünk földi életünk során, hogy lelkünkkel minél közelebb kerüljünk 
a krisztusi követelményekhez? Krisztus megadja a választ: „Ha nem 
lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt 
18,3). Ha tehát, például, nem lehetünk vértanúk, kis dolgok által is meg-
szentelődhetünk. Ennek a „kis útnak” a szentje Lisieuxi Kis Szent Te-
réz, a kis dolgok szentje. ,,Isten nem támaszthat bennem megvalósíthatat-
lan vágyakat; tehát ha kicsiny, ha törpe vagyok is, vágyódhatom, vágyódnom 
kell arra, hogy szent legyek… El kell magamat viselnem számtalan tökélet-
lenségemmel együtt; de mindenképpen a mennyországba kell jutnom; biztos, 
egyenes és rövid utat fogok tehát keresni” – vallotta, és meg is valósította. 
Kis dolgokra mindnyájan képesek vagyunk. Életünkben gyakran ta-
láljuk magunkat a legkülönbözőbb helyzetekben, ahol alkalmunk van 
megvalósítani a magunk „kis dolgait”. Ehhez adtak segítséget a Vigilia 
folyóiratban 1952 és 1971 között megjelenő „A kis út” című rovat örök 
érvényű darabjai. Ezekből választunk ki néhány „útjelzőt” a Jézushoz 
vezető kis úthoz.

Gyermekdedség
Kis Szent Teréz szerint a gyermekdedség nem más, mint önnön semmi-
ségünket elismerni, mindent a végtelenül szerető Istentől várni, mint 
ahogy az apró gyermek mindent apjától vár, ezért maga nem aggódik 
semmiért és nem keres elismerést. (1961/8, Eglis István)

Imádság
Az imádság nem esztétikai kérdés; nem mindig az a szép imádság, 
amelynek szép a stílusa, szépek a kifejezései, mondatai. Egy kis pász-
torlány keseregve vallotta meg, hogy még soha életében nem tudta 
végigmondani a Miatyánkot, sosem jutott túl az első mondaton: „Mi-
atyánk, ki a mennyekben vagy”. Arra gondolt ugyanis, milyen csodálatos 
és nagyszerű dolog, hogy aki odafönt uralkodik a mennyben, a leg-
nagyobb Hatalom, aki eget-földet teremtett s mindenre gondot visel, 
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neki is atyja, s neki joga van rá, sőt kötelessége, hogy így nevezze őt: 
„Miatyánk”. Ahogy erre gondolt, annyira megindult, hogy elfogta a zo-
kogás, és egyetlen szót sem tudott ejteni többet. Lelkiatyja végighall-
gatta a lányka panaszát, megsimogatta a fejét, s azt mondta neki: csak 
imádkozzék ezután is így, ennél tökéletesebben úgysem imádkozhatik.

Az imádságos élet nagy szentjei, mint Avilai Szent Teréz, vagy Szalézi 
Szent Ferenc semmit nem kötnek úgy a lelkünkre, mint az egyszerű-
séget. Imádkozzunk a lehető legegyszerűbben és legigénytelenebbül, a 
többit bízzuk a kegyelemre. (1952/10)

Középszerűség
A lélek hétköznapjaiban nincs szükség „látványosságokra”, de ne feled-
jük, hogy a szerény „kis lelkek” az Isten felé törekvő, küszködő életúton 
semmiképpen sem a jellegtelen szürkeségnek, középszerűségnek élet-
formáját érzik hivatásuknak.

Lisieux „kis” Szentje, bár földi életében semmi feltűnő, látványos dol-
got nem tett, nagyon is távol állt ettől a középszerűségtől. „Milyen kis 
útra akarja Ön tanítani a lelkeket?” – adták fel neki a kérdést. S ő azonnal 
kész volt a válasszal: „Rá akarok mutatni előttük az apró eszközökre, melye-
ket én oly sikerrel használtam. Meg akarom nekik mondani, hogy Jézusnak 
nyújtsák kis áldozataiknak virágait… Legyenek nagylelkűek a bizalomban. 
Sohasem lehet elég bizalmunk Istenben… Mindenki annyit kap tőle, amennyit 
remélni képes.” Ez Lisieux Szentjének szerény, de nagy vállalkozása.

Nekünk, „modern” embereknek nincs jogunk, hogy az evangéliumból 
kiválogassuk mindazt, ami – szerintünk – napjaink emberének megfe-
lelhet, a többit pedig a régi idők elavult világába utaljuk. Nem véletlen, 
hogy ezeknek az „elavult” igazságoknak szemmel tartása, a szerintük 
való élet elevenünkbe vág, mert nagyon is megköveteli tőlünk, hogy 
középszerűségünk fölé emelkedjünk. A lemondást, az Istenre hagyat-
kozást, a kereszt aszkézisét a kívülállók esetleg nem értik, olykor le is 
nézik, sőt ostobaságnak tartják, a keresztény tökéletesség felé törek-
vőknek azonban magát Krisztust s a kereszténységet jelentik.

Az a szent nyugtalanság, mely az evangéliumi ifjút is ösztökélte: Uram, 
mi hiányzik még életemből, hogy jobbá, tökéletesebbé legyek? – min-
den keresztény lelket is kell, hogy ösztökéljen. Természetesen minden-
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kit a maga életkörülményei, hivatása adta keretek között. Nem egyszer 
csak igen keveset kellene változtatni életmódunkon, hogy életünket a 
szürkeségből kiragadva, a helyes cél felé törő mozgásba hozzuk. Lehet, 
hogy az alázatosság hiánya, a jószándékú kritika semmibevétele. Vagy 
esetleg szűnni nem akaró beszédességünk, mely képtelen mások sza-
vát, de még a lélek belső hangját is eltűrni. Olykor az önfegyelmezés 
hiánya, a mértéktelenség, máskor belsőnkről is árulkodó külső rendet-
lenségünk, hanyagságunk. De beszélhetünk az egoizmus törekvéseiről 
is, vagy a másokban minden szálkát felfedező hajlamról.

Kevesebb középszerűség voltaképp azonos a több és jobb aszkézissel, 
a lélek nagyobb éberségével az evangéliumi ifjúnak jobbra, többre, az 
örök életre vágyó lelkületével. (1964/7, Szennay András)

Folytonos bukás
Százszor újra elbukva, százszor újra küzdünk ugyanazon hiba ellen. 
Talán végül is az volt az Úr Isten célja, hogy az e téren való eredmény-
telenségeink alázatossá, szerénnyé, másokkal szemben elnézővé tegye-
nek.

Elfogadni magamat az Isten kezéből olyannak, amilyennek alkotott: ez 
az első lépés a belső békéhez. Dolgozni magamon, hogy olyanná fejlőd-
jek, amilyennek Isten elgondolt, ez a második lépés. Ha Isten fatuskó-
nak teremtett, nem lesz belőlem márvány szenteltvíztartó a legerősebb 
akarattal és legkeményebb aszkézissel sem. De faragtak már világcso-
dája szép feszületet fából. Belenyugodni… és mégis változni… ez a nö-
vekvés, kibontakozás, fejlődés nagyszerű törvényszerűsége. (1952/7)

Kegyelem
Szent Pálnál éppen az döbbenti meg az embert, hogy tud olyan eshető-
ségről, hogy valaki az angyalok nyelvén szól, prófétáló tehetsége van, 
ismeri az Istenre vonatkozó összes titkokat és minden tudományt, 
olyan hite van, hogy hegyeket áthelyez, de ha szeretet nincs benne, 
semmit sem használ neki (1Kor 13,1–3) – vagyis nincs benne semmi 
kegyelem. A kegyelem sokkal több e feltűnő tetteknél. És éppen ezért, 
mert több, nem kell kétségbeesni akkor, ha a feltűnő tettek hiányoznak, 
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a kegyelem azért jelen lehet. A kegyelem nincs feltűnő tettekhez, élmé-
nyekhez, emberekhez kötve.

Prohászka így prédikált: Ha az a tenyeres talpas szolgáló Isten szerete-
tétől vezetve végzi a munkáját, többet használ az Egyháznak, mint az 
én prédikációm! Figyelemreméltó mindebben az, hogy éppen az mond-
ja mindezeket, aki maga is tudatában volt annak, hogy a szellem és a lé-
lek terén milyen nagyságot képvisel, és mindenütt sürgette a katolikus 
élet kibontakozását. De mindezek fölött nem vesztette el az egyszerű 
formákban is jelenlévő kegyelem iránti érzékét és tiszteletét. (1959/5, 
Belon Gellért)

Lelket a munkába
A keresztény életszemlélet minden életterületen Jézust köteles látni 
és szolgálni. Bármily profánnak és lélektől s lelki élettől távol állónak 
lássék is a mindennapi élet gondja s munkája, Jézus jelen van valahogy 
benne, mert megszentelte a munkát. Egyrészt keze-lelke hozzáért, más-
részt a munkával környezetünk lelkét lehet építeni és szolgálni. A baj 
csak az, hogy nehezen hisszük el Jézusnak, hogy az ő igája édes és az ő 
terhe könnyű. Ha szemünkről levetjük a profánság hályogát, mindjárt 
észrevesszük Jézus keze nyomát munkáinkban. Ha pedig észrevesszük, 
akkor Jézus életet-munkát könnyebbé tévő kegyelmét is megtapasztal-
juk. (1959/4, Belon Gellért)

Uram, sokszor értelmetlennek érzem a munkámat. Nem vagyok meg-
elégedve a szerepemmel, többre, nagyobbra vágyom. A munka értelmé-
ről is kezdek megfeledkezni. Már nem azért dolgozom, hogy másokat 
segítsek, hanem hogy magam érvényesüljek. Taníts meg, kérlek, Uram, 
a jól végzett munka felhőtlen örömére! Hogy tudjak örülni a másokért 
végzett munkának. Add meg, Uram, hogy munkám gyümölcsének má-
sok is örüljenek, és ne csak én leljem benne gyönyörűségem! Taníts 
meg tiszta szívből dolgozni másokért, hogy megismerjem a tiszta öröm 
forrását. (1969/11)

Emberszeretet
A hamisítatlan emberszeretet alapja elsősorban nem az emberek szere-
tetreméltósága, hanem az Isten iránt való szeretet. A főparancs szerint 
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Istent önmagáért kell szeretnem, embertársaimat pedig az Istenért. 
Csak az Istenben gyökerező szeretet láthatja az embert olyannak, ami-
lyen: halhatatlan lelkű, örök hivatású, örök értékeket hordozó ember-
méltóságnak. Ehhez képest a külső hibák, akármennyire szembetűnő-
ek is, nem ronthatják le a szeretetet. Az istenszeretet világítja meg az 
emberszeretet alapját: minden ember szükségképpen szeretetreméltó, 
mert a Második Isteni Személy méltónak tartotta, hogy közénk jöjjön, 
és érettünk meghaljon. Minden lehetséges ellenérzésünk ellenére is 
növekedhetünk a szeretetben, mert minél jobban látjuk az élet és az 
emberek visszásságait, annál nagyobb áldozatokra és jót-akarásra van 
szükségünk. Az áldozat és a szeretet pedig egy fogalom. A többit bíz-
zuk a kegyelemre: ha szükségünk lesz rá, az áldozatok nyomán belső 
békesség és az érzelmekben gazdag szeretet is kivirágozhat. (1960/5, 
Eglis István)

Az igazi jószándék
A pokolba vezető út jószándékkal van kikövezve… Nagy különbség 
van vélt és tényleges jóakarat között. A Szentírás a jóakaratot a békes-
séggel köti össze. Végeredményben ez a tökéletes ismertetőjel. Akinek 
nyomában nagyobb békesség jár, s aki olyan áldott, hogy maga körül 
árasztja a békességet, az valóban tetteiben és szándékában is jó úton jár. 
Viszont: akármilyen a jószándék, ha végeredményben békétlenség és 
nyugtalanság a gyümölcse, akkor igaz az Úr Jézus szava: „gyümölcseikről 
ismeritek meg őket”.

A jóakarat csak akkor jó valóban, ha okossággal, igazságossággal, sze-
rénységgel stb. párosul. A kárt okozó jóakarat ellen mondotta el Krisz-
tus Urunk a konkolyvető paraboláját. Ebben a túlbuzgó szolgák a jó-
szándékú kártevők, mert a konkolytépés közben kirángatják a tiszta 
búzát is. A jóakaratú önkéntelen kártevés igen gyakori megjelenési 
formája az önnön hatáskörünk túllépése, magyarul a kotnyeleskedés. 
Aki vigyáz arra, hogy semmilyen jóakarat címén ne üsse bele az orrát 
mások dolgába, az bizonyára igen sok hibát elkerül, és sok békétlenség-
től szabadítja meg önmagát és környezetét. A túlbuzgóságra, a „nyüzs-
gésre” hajlamosak különösen vigyázzanak arra, hogy „apostolkodás” 
címén nehogy súlyos károkat okozzanak.
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Ha legjobb tudásunk szerint a szándékunkba se tudatos, se ösztönös 
mellékgondolat nem csúszott, akkor cselekedetünk erkölcsileg helyes, 
és ha az élet áttekinthetetlensége miatt mégsem érné el célját, felelősség 
nem terhel minket. Ez azonban csak az egyik oldal. A másik: akármi-
lyen kellemetlenséget is okozzon nekünk embertársunk, haragunkban 
vagy jogos felháborodásunkban se felejtkezzünk el arról, hogy talán 
nem is tudatos rosszról, hanem csak kisebb ok miatt félrecsúszott jó-
szándékról volt szó. (1961/12, Eglis István)

Önszeretet
Szalézi Szent Ferenc: „Ha nem érzünk a jámborságban olyan haladást, ami-
nőt óhajtunk, nem szabad nyugtalankodnunk. Szívünkben állandóan békének 
kell uralkodnia. Tökéletlenségeinket türelmesen kell elviselnünk, hogy töké-
letességre jussunk: ez a türelmes elviselés táplálja az alázatosságot. Ne nyug-
talanítson, hogy az erények gyakorlásában mindig csak újoncok vagyunk; az 
egész élet nem egyéb, mint próbaidő, a kötelesség Istennek szolgálni, és a sze-
retetben tökéletesedni csak a halállal szűnik meg.”

A bűn után nincs nagyobb rossz, mint a szomorúság, mert letöri és kis-
lelkűvé teszi az akaratot, és könnyen elszigetelhet a kegyelemtől. Mégis 
olyan kevesen gondolnak arra, hogy például a lelkiismeretvizsgálatnak 
nemcsak az a célja, hogy bűneinket összeszedjük, hanem, hogy önma-
gunkról helyes képünk legyen, tehát örömmel tudomásul kell vennünk 
azt a jót is, amit tettünk. Aki ezt elmulasztja, nemcsak önmagát állítja 
be rosszakaratúan, hanem vét az igazságosság és Isten kegyelmének 
elismerése ellen is. (1960/6, Eglis István)

Állatok szeretete
Mint mindenben, az állatok szeretetében és a velük való helyes bánás-
módban is az Úr Jézus adja a tökéletes példát. Dicséri a báránykáit sze-
rető jó pásztort, aki életét is adja a juhaiért, s még a csipogó verebet is 
észreveszi és értékesnek tartja. De a cél az ember halhatatlan lelke és 
örök üdvössége. Lépcsőfok az állati élet, hasonlat, példázat, hogy job-
ban megértsük azt, ami a lényeg. Szeresse az állatbarát néma kedvence-
it; de sohase feledje el, hogy egyetlen embernek, egyetlen halhatatlan 
emberi léleknek az értéke messze több, mint a világ minden állata, és 
egyetlen emberi könny méltóbb a letörlésre, mint a kedvenc állatain-
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kért hozott áldozat. Szeressük csak az állatokat, de szeressük elsősor-
ban az embert, és a sorrendet soha semmilyen körülmények miatt ne 
forgassuk fel. (1960/8, Eglis István)

Helyes és helytelen magányosság
Az egyháznak szüksége van mind az aktív, felebaráti szeretetben égő 
életre, mind az elmélyült, magányos szemlélődésre és imádságra is. Sőt 
ennek a kettőnek együtt kell megvalósulnia a tökéletes krisztusi élet-
ben. A Szentírás és a történelem – főleg a szentek története – tanúsága 
szerint a legaktívabb élet egyszersmind a legvisszavonultabb élet is. 
Krisztus Urunk több mint harminc évet töltött teljes visszavonultság-
ban, s ezután újabb negyven napos magánnyal készült isteni küldetése 
teljesítésére. Szent Pál is, a legtevékenyebb apostol, megtérésétől kezd-
ve éveket töltött magányban.

De a magánykeresésnek és az emberektől való visszahúzódás vágyának 
lehet más oka is. A társaitól visszahúzódó magányosban mindig van 
valami beteges érzékenység, sértődöttségre való hajlam. Egészen más 
a szent magány, és más az emberkerülés. Az Úr Jézus szent magánya, 
Szent Pál visszavonulása, a szentek és remeték visszahúzódása mindig 
határozott céllal történik. Magányuk nem sértődött begubózás, hanem 
mindenekfelett szolgálat: isten- és emberszeretet a cél. Az emberke-
rülő és emberekből kiábrándult, sérült lélek szinte állatian ösztönös 
félrehúzódása nem keresztény. Az ilyen magányban torzul is a lélek, és 
sokszor gőgössé és büszkévé válik. Nem tudják elviselni, hogy hibáikat 
fejükre olvassák, szeretnének elbújni. Helyzetüket nem az egyedüllét 
gyógyítja, hanem gyakorlatias, tettre kész, embereket felkereső feleba-
ráti szeretetre van szükségük.

Az Oltáriszentség előtt töltött magányban magunkba szívjuk a békes-
séget, és azt a bizonyosságot, hogy minden emberi ítéleten túl csakis 
Isten ismer bennünket igazán, s mert ismer, megért, s mert megért, 
lehajlik hozzánk emberszerető irgalmas szíve. Az ilyen visszavonulás 
feloldja a sértődöttséget, kibékít önmagunkkal és embertársainkkal, 
megadja a feloldást, mert „nem kell elrejteni a könnyeket”, mert „nem 
kell elszigetelnünk magunkat”, mert nem kell „megközelíthetetlenül 
büszkéknek” lennünk. (1962/3, Eglis István)
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Engedelmesség
Engedelmesség nélkül aligha lehet szó magasabb tökéletességről. A kis 
út és a keskeny ösvény itt ágazik el a széles úttól. Az engedelmesség 
erényét nem csak a szerzetes gyakorolhatja, a laikusnak is gyakorolnia 
kell, például engedelmesség a törvényes följebbvalónak, felsőbb ható-
ságnak, ha csak nem Isten akaratával ellenkezőt parancsol.

Akkor igazán értékes az engedelmesség, ha egyszerű, gyors, örvendező 
és általános. Az egyszerűség azt jelenti, hogy nem sokat töprengünk a 
kapott parancson, a gyorsaság a kelletlenség ellentéte, az örvendezés a 
morgolódó gőgé, az általánosság pedig azt jelenti, hogy mindenre ki-
terjed az engedelmesség, ami nem bűn. Így kellene tehát a gyermeknek 
– míg kiskorú – engedelmeskednie szüleinek és nevelőinek. Így kellene 
– Szent Pál mondja – a feleségnek engedelmeskednie urának.

Keresztényibb és emberibb lenne a hétköznapi életünk, ha megfontol-
nánk, hogy például a közlekedési rendőrök, az ügyintézők a hivatalok-
ban a közjó őrei. Amikor nekik engedelmeskedünk, a közjót szolgáljuk. 
Ha meggondoljuk mindezt, rájövünk, hogy a leghétköznapibb csele-
kedeteink is lehetnek örök értékek forrásai. Persze nem könnyű ön-
megtagadások ezek, hiszen dacos akaratunk állandóan résen áll, hogy 
ellenálljon, „önérzetünket” állandóan kivont karddal védjük. Pázmány 
szerint a házasság nagy szerzet. Nagy szerzet az egész mai összetett 
szociális élet is, és aki Isten kedvéért tud engedelmeskedni, az a való-
ban szociális lény. (1960/10, Eglis István)

Öröm
A legnagyobb dicséret, amit a görögök mondhattak Szókratészről, úgy 
hangzott, hogy bajait és rosszkedvét sohasem vitte barátai társaságába. 
Szeretteink számára is az a legszebb karácsonyi ajándék, ha a meglepe-
téseken kívül derűs lelkünket is a fa alá tesszük. Az ünnepi forgalom-
ban, készülődésben könnyen megtörténhet, hogy mindenről gondos-
kodunk, csak éppen a lényegesről, az örvendező derűről felejtkezünk 
meg. Ekkor a gazdag ajándékok mellett is szomorú és lehangolt lesz az 
ünnep. „Szeretni és kacagni” – ezt várja tőlünk Karácsonykor a Kisded 
Jézus. (1960/12, Eglis István)
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Az otthon békéjének a megőrzése
A családi békesség megóvásának „kisutas” tanácsai:

1. A családi békesség állapotát magamon kell kezdenem.
2. Ne nevezzük a saját ízlésünktől eltérően viselkedő em-
bert bolondnak.
3. A nézeteltérések elmérgesedésében nagy szerepe van a 
túlzásoknak, kerüljük őket.
4. A „szeretet mindent megért”. A családi békesség alfája a 
megértés. Mi magunk megértést várunk, de ezt kell ad-
nunk is.
5. Ne nyugodjék le a nap a te haragodon! A családi békes-
ség megőrzésének is ez a kulcsa tulajdonképpen. A súr-
lódás elkerülhetetlen, de ha őszinte szívvel és jóakarattal 
törekszünk a kiengesztelődésre, s a nap nem nyugszik le 
haragunkon, akkor a másnapot tiszta lappal kezdhetjük.
6. Kerüljük a sértődöttséget! Sértődöttségünkben éppen a 
legközelebbi hozzátartozónkat kínozzuk, akit a legjobban 
szeretünk. (1961/10, Eglis István)

Udvariasság
Szükséges, hogy mi, hívő emberek, már hitünkből folyóan is, a lehe-
tő legnagyobb előzékenységet tanúsítsuk környezetünk és ember-
társaink iránt. Az udvariasság lényege az, hogy őszinte, keresetlen és 
spontán megnyilvánulása legyen az ember belső lelki érzületének, eré-
nyességének, éspedig főképpen három társadalmi erénynek: a helyesen 
értelmezett alázatosságnak, az önfegyelmező önmegtagadásnak és az 
áldozatkész szeretetnek.

Az, aki udvarias, nem nézi gőgösen embertársát, még akkor sem, ha 
magát különbnek tarthatja nála. Párosulnia kell ezzel azután az önfe-
gyelmezés, az erős önmegtagadás szellemének is, amely az önzés, az 
önszeretet legyőzésében áll, s az embertársak irányában áldozatkész-
ségre sarkall. Az udvariasság legmélyebb gyökere azonban a szeretet, 
amely nem émelyítő érzelmekben, mézes-mázas szavakban nyilvánul 
meg, hanem a minden emberi személy nagyrabecsüléséből fakadó jó-
akaratban.
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Az udvariassággal is úgy vagyunk, mint a mögötte dolgozó erényekkel: 
csak az ismételt és kitartó gyakorlat által fejleszthetjük ki magunkban. 
Bizonyos azonban, hogy minél mélyebben éljük vallásos életünket, an-
nál inkább számíthatunk arra a természetfölötti segítségre is, amely 
könnyűvé, szinte természetessé teszi számunkra az igazi, őszinte ud-
variasságot. (Erdey Ferenc, 1964/8)

Pontosság
A pontosság társas összejövetelekben, szórakozásokban a kölcsönös 
szeretetnek, megbecsülésnek, udvariasságnak egyik feltétele. Ha elké-
sünk, nemcsak udvariatlanságot követünk el, hanem a szórakozást is 
megrontjuk.

A pontosság baráti körben éppen úgy, mint az élet egyéb vonatkozá-
saiban egyike a legelemibb, egyben legelengedhetetlenebb erkölcsi kö-
telezettségnek. Nemcsak egymás kölcsönös megbecsülése és szeretete 
szempontjából kívánatos, hanem az egész társadalmi élet vonalán is 
szükséges. A pontosságra, mint a közösségi élet alaperényére, minden-
kinek rá kell nevelnie önmagát. (1964/12, Erdey Ferenc)

Alamizsnálkodás
A gazdaságtörténet minden korszakalkotó fordulója után újra meg újra 
keresnünk kell a keresztény alamizsnálkodás korszerű módjait. Azo-
kat a lehetőségeket, amelyek szerint a magunkét osztogató szeretet 
evangéliumi elvei változatlanul tovább érvényesülhetnek nemcsak rá-
szoruló embertársaink javára, hanem a saját lelkiségünk értékbeli és 
érdembeli gyarapodására is. Az adakozó jóindulat bizonyos formákban 
mindig időszerű marad.

Az első jótékonysági elv: „A felesleget adjátok alamizsnába!” (Lk 11,41). Ha 
nincs is feleslegünk, akkor is marad még egy csomó nem-pénzbeli fölös 
kincsünk. Bőkezűen osztogathatjuk az elszegényedés veszélye nélkül. 
Műveltségünk, jókedvünk, optimizmusunk, lelkesedésünk kincsei, ha 
megvannak, mindig fölösen vannak. Hány derék orvos van, akit mél-
tán szeretnek betegei, mert a tanácsokon és a recepteken kívül valóság-
gal „optimizmus-injekciót” is kapnak tőle mindenegyes találkozáskor!



Kis út – a hit apró tettei Vigilia

 103

Alamizsnát azonban nemcsak a feleslegből kell adnunk, hanem a nélkü-
lözhető szükségesből is. Jézus megdicséri az özvegyasszonyt, mert „min-
dent odaadott, ami szegénységétől telt” (Lk 21,4). Mi is áldozhatunk rászo-
ruló embertársainknak például az időnkből, ámbár soha sincs elegünk 
belőle. Áldozhatunk a türelmünkből is, noha időnkint nagyon fogytán 
van; vagy a nyugalmunkból, amelyet csak üggyel-bajjal sikerült egy idő-
re biztosítanunk magunknak.

A jótékonyság evangéliumi irányelve továbbá az adakozás titkossága. 
A segítő szeretet nem látványosság: „Aki alamizsnát oszt, tegye egyszerű-
ségben” (Róm 12,8). 

„Aki látja, hogy testvére szükséget szenved, de mégis elzárja előle szívét, ho-
gyan él abban Isten szeretete?” (1Jn 3,17) A szív megnyitását érdeklődés-
nek, megértésnek, gyöngédségnek nevezzük. Ez a jótékonyság leglelke.

De még nem az egész. A rosszindulat jóval-viszonzása a keresztény jó-
tékonyság csúcsteljesítménye. A lelki alamizsna kis útja mindenkinek 
járható: imádkozhat támadóiért és rágalmazóiért (Mt 5,44). (1965/1, 
Medvigy Mihály)

Okosak legyetek
A hűtlen intézőről szóló példabeszéd meghökkent. Az intéző hasznot 
húz minden helyzetből: abból is, hogy megvan az állása, abból is, hogy 
elveszíti. Amíg állásban volt, nem engedte el senkinek az adósságát. 
Most éppen fordítva tesz. Új helyzetéből is hasznot húz. Közönséges 
földi okosság ez, de égi okosságot tanulhatunk belőle.

Használjuk ki életünk fordulatait. Egyszer vidámak vagyunk, másszor 
szomorúak. Hol derűsek, hol levertek. Néha megörvendeztetnek az 
emberek, néha kegyetlenül sértenek. Alig voltunk fiatalok, s mahol-
nap már megöregszünk. A siker sem választható el a balsikertől. Csu-
pa fordulat az élet. Ilyesmi történt az intézővel is. Ebben hasonlítunk 
hozzá. De vagyunk-e ilyen okosak is? Elég erős-e a hitünk, elég bátor-e 
a szívünk, elég alázatos-e szellemünk? Megnyílunk-e, hogy változó 
életünkben meglássuk az Isten-készítette lehetőségeket? Ha kinyitjuk 
a szívünket Isten előtt, akkor nincs olyan fordulata életünknek, amit 
nem tarthatnánk Isten kegyelmének és áldásának. Csak készséges, 
éber, alázatos, engedelmes szívre van szükségünk.
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Ha rendelkezünk a mennyei okossággal, az Isten kegyelmének okos-
ságával, akkor minden helyzetben felismerjük Isten szerető szavát, és 
alázatosan mondunk rá igent. (1969/7, Nyíri Tamás)

Elégedetlenség
Ha elégedetlen vagyok magammal, az kétélű dolog. A negatív értelmű 
elégedetlenség esetén az ember sose elégedett, ha anyagi értékekről 
van szó. Mindig többet és többet akar, és lassanként csak a hiányok 
iránt marad érzéke, fogékonysága.

Van az elégedetlenségnek egy pozitív formája is, amikor az ember 
úgy elégedetlen önmagával, hogy mindig tökéletesebbet akar kihozni 
magából. Ez a vágy és törekvés már termékeny energiája a léleknek. 
Nem viszi az embert az irrealitások útvesztőire. A valóság talaján ma-
rad, amikor alkotásokban és tettekben hoz gyümölcsöt. Mert a nagy 
alkotások és a kiváló jellemek erőforrása ez a jó értelemben vett nagy-
ravágyás, ez a termékeny elégedetlenség, amely a szellem és a lélek 
igényeiben nem ismer szűkös határokat. Tulajdonképpen az ember 
metafizikai nyugtalanságának mélyén is ez az igény lappang. Mert aki 
az átlagosnál mélyebben hatol be az igazságba, az erkölcsi jóba, a szép-
ség titkaiba – a szellem értékei ezek – az valamiképpen Isten felé tart. 
(1969/2, Boda László)

Csend és hallgatás
Ki ne érezte volna a csend szükséges voltát, a hallgatás édes meghitt-
ségét? Ki kell ilyenkor zárnunk a világ zajait, és hallgatnunk kell ma-
gunknak is. A hallgatás már önkéntes cselekvés, amikor akarati úton 
járulunk hozzá egy állapot létrejöttéhez. Három magyar ige plasztiku-
san fejezi ki ezt a folyamatot: összeszedi magát, magába száll, elmélyül 
– megjelölik ezek egyben a folyamat lépcsőfokait, meghittségi szintjét 
is. Össze kell szednünk magunkat, ha figyelmünket a világ felé kíván-
juk fordítani, hogy egy bizonyos eseményt érdeklődéssel kísérhes-
sünk; még inkább szükséges ez, ha a világ és önmagunk, egyéniségünk 
kapcsolatát akarjuk tisztázni, elemezni. Magunkba szállunk, tehát mé-
lyebbre hatolunk a hallgatásba, ha ez a vizsgálat önmagunk felé irá-
nyul. El kell mélyülnünk önmagunkban, szinte fel kell oldódnunk lel-
künkben, ha a teremtett világ feletti régiókkal szeretnénk kapcsolatra 
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lépni, ha Isten felé fordítjuk belső tekintetünket. Ehhez már templomi 
csend szükséges.

Amikor hallgatásunk teljessé válik, figyelmünket Isten halk, de végte-
lenül határozott és egyértelmű hangja felé fordíthatjuk. Csodálkozás-
sal vegyes örömmel tapasztaljuk majd, milyen közelről, milyen kris-
tálytisztán halljuk szavát, amit nem nyom el többé sem a külvilág, sem 
pedig belsőnk felbolydult zűrzavarának zsivaja. (1968/5, Bittei Lajos)

A csönd szerepe a szentmisében
Érdekes újítása a liturgiának, hogy a szentmise rendjébe is beiktatta a 
csöndet. A szertartási szabályok előírják, hogy a pap szentmise végzése 
közben három alkalommal álljon meg bizonyos időre, és ez alatt az idő 
alatt mindenki maradjon csöndben. Az első ilyen alkalom a szentmi-
se kezdetén van. Miután elhangzott a fölhívás, hogy „vizsgáljuk meg 
lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket”, rövid csönd következik. 
Magunkba kell pillantanunk, rövid „leltározást” kell végeznünk: va-
jon a legutóbbi szentmise óta, amelyen részt vettünk, mi nehezedik a 
lelkünkre? Mondják, hogy az ember halálveszély esetén egy pillanat 
alatt át tudja tekinteni egész életét. Talán a szentmisén sem kell sok idő, 
hogy szembenézzünk önmagunkkal, nyíltan megvalljuk az Úristennek 
gyarlóságunkat és őszinte bánatfohásszal bocsánatát kérjük.

Másodszor rövid csönd van a „Dicsőség” után, amikor a pap ajkáról el-
hangzott a „Könyörögjünk” fölszólítás. A harmadik csöndes idő a szen-
táldozás után van. Miután a pap összerakta a kelyhet, egy kicsit magába 
mélyedve imádkozik. Ennek a csöndnek az a rendeltetése, hogy aki ál-
dozott a szentmisében, néhány pillanatig saját szavaival beszélgessen 
el a szívébe költözött szentségi Jézussal. De aki nem áldozott, annak 
is van éppen mit tennie. Ha más nem, hát gondolkodjék el azon, miért 
nem áldozik, és vajon mikor lesz hajlandó meghallani az Üdvözítő invi-
tálását a mennyei lakomára? (1970/4, Katona Nándor)

A szentgyónásról
Bizonyos, hogy legkisebb bűneink bevallása is komoly penitencia már 
önmagában is. Tertullián nagyon emberien írja: „A gyónás az a fegyelem, 
amely az embert leborulni s magát megalázni tanítja…, nyögni, könnyezni, 
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jajgatni, éjjel-nappal, Urunkhoz, Istenünkhöz”. Számos szent, sőt oltárra 
állított példakép bizonyítja, hogy akármilyen bűnünk is legyen, ha a 
bűnbánatunk még nagyobb, Isten maga emel fel a mélységből és ölel 
magához. (1962/4, Eglis István)

A szenvedés türelmes elviselése
Keresztény hitünk szerint Isten szeme előtt vagyunk: semmi sem tör-
ténik az ő tudta és üdvözítő akarata nélkül. Hisszük, hogy az Isten üd-
vözítő tervében a betegségnek, a szenvedésnek is megvan a maga fon-
tos szerepe. Talán büntetés – sokszor nagyon is jól ismert mulasztások, 
hibák kézzelfogható következménye. Talán figyelmeztetés, hogy fog-
lalkozzunk azokkal a dolgokkal is, amelyek nem a földiek köréből va-
lók. De lehet, hogy sokkal mélyebb, sokkal rejtettebb értelme van, amit 
talán soha nem értünk meg, legalább is ebben az életben soha. Lehet, 
hogy számunkra ismeretlen veszélytől ment meg. Lehet, hogy a lel-
kületünket formálja mássá: csendesebbé, megértőbbé, elmélyedőbbé. 
A mi feladatunk az, hogy alázatosan elfogadjuk, akkor is, ha a történé-
sek okát nem ismerjük, a rejtett összefüggéseket nem tudjuk felfogni.

Az igazi szenvedés komoly dolog, a lélek mélyéig hatol, az egész sze-
mélyiséget megragadja és megrázza. A legnagyobb dolog, amit egyál-
talában elérhetünk: a türelem. Türelmesnek lenni annyit jelent, mint 
várni, hallgatni és magunkba mélyedni. A türelmes ember megérti, 
hogy a szenvedésnek ideje van, és éppen ezért nem próbálja ezt az időt 
értelmetlen erőfeszítéssel megrövidíteni. De lelke mélyén még a leg-
súlyosabb szenvedések idején is ott él a remény, hogy a jóságos Isten 
még ezeket is az ő üdvössége érdekében engedi meg. (1965/2, Borbély 
Kamill)

Testvérünk a testi halál
Minél természetfölöttibb valakinek a beállítottsága, annál természe-
tesebbnek tartja a halált. Keresztény őseink gyakran és szívesen be-
széltek a halálról – a saját halálukról is –, és öntudatosan készültek rá. 
Assisi Szent Ferenc egyenesen testvérünknek nevezi a testi halált.

A mai ember pedig éppen ellentétesen, hármas magatartást tanúsít eb-
ben a kérdésben: a legtöbben letagadják a halál létezését, egy kis cso-



Kis út – a hit apró tettei Vigilia

 107

port páni félelemmel viseltetik iránta, a harmadik csoport pedig elke-
seredetten vagy cinikusan kacérkodik vele.

A mai közfelfogással ellentétben – anélkül, hogy elítélné az élet meg-
hosszabbítására való józan törekvést –, az egyház azt szorgalmazza, 
hogy számoljunk a valósággal. Ha egy élet óramutatója a huszonnegye-
dik óra felé közeledik, akkor ne csak az oxigénpalack és az injekciós tű 
körül serénykedjünk, hanem foglalkozzunk az örök üdvösség gondo-
latával is, ennek reményét keltve a haldoklóban. Az egyházi szertartás 
szövege a halált egyszerűen „elköltözésnek” mondja ebből a világból a 
másvilágba, „a béke és az üdvösség honába”. És hogy mi az az üdvös-
ség? „A legtisztább Igazság szemlélete” és „az Isten látásának édessége”, 
vagyis „a mennyország dicsősége”. (Katona Nándor, 1970/11)

Anyának lenni
Az anya az emberek között a jóság megtestesítője. Az anyai hivatás 
méltóság; tiszteletet vált ki, de az örömök sorozata mellett áldozatokat 
is rejt magában. Az anya boldogságának első alapja, hogy életet hoz a 
világra. Az élet Isten adománya. Így az anya hathatós eszköz az Isten 
tevékeny alkotásában. Boldoggá teszi az anyát, hogy szerethet. Hiva-
tását e szeretetben valósítja meg. Az igazi anyai szeretet nem tart meg 
magának semmit, mindenét gyermekének nyújtja. Ugyanakkor türel-
mes, el tudja viselni a betegséget, kudarcot, szegénységet, megalázta-
tást. Boldoggá teszi az anyát, hogy gyermekeit neveli. Az anyák neve-
lik az emberiséget. Kezükben van bizonyos fokig az emberiség sorsa. 
Az anya neveli a hitetlen embert, de az anya neveli a vallásos embert is; 
így emberileg az anyák formálják az egyház arculatát. Anyának lenni 
azonban áldozatot is jelent. Gyermekéért vállalt szenvedése testében 
gyökerezik. Az áldott állapot és világra hozatal fájdalma folytatódik: 
az anya virraszt gyermeke felett, vállalja az ápolás néha emberfelet-
ti fáradságát, feláldozza gyermekéért a szabadságát. Le kell mondania 
érte örömökről, szórakozásokról, fegyelmeznie kell érte női hiúságát, 
esetleg anyagi áldozatokat is kell hoznia. Női szépsége átalakul anyai 
értékké. (Miklós Dezső, 1970/5)
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Együtt akarni az Istennel
Sok keresztény szenvedőlegesen veszi át az Isten akaratát; abban min-
dig a saját életének megrövidítését, érdekeinek feláldozását, kiteljesülé-
sének megnyirbálását látja. Mindig a getszemáni jelenetet idézik, mely 
tele van vívódással, vérverítékkel, segítő utáni tapogatózással. Igaz, 
hogy Krisztusnak ilyen órája is volt. De nem csak ez volt az Isten aka-
ratával szemben elfoglalt álláspontja. Jézus nem csupán a lemondás és 
a megadás érzéseivel kezelte központi gondolatát: az Isten akaratának 
teljesítését, hanem az életgazdagodás diadalmas örömével is. Lehetet-
len észre nem venni Jézus kijelentéseiben az életvágyat az élet megsok-
szorozódása, meggazdagodása és megfrissülése után. Így nyer értelmet 
nála a szenvedés. 

Azt akarja, hogy ezt mi is megértsük és elhiggyük neki. Mikor a görög 
vezérek a hosszú időn át hiába ostromolt Trója falai alól behajózták és 
elvonultatták hadseregüket, a katonák többsége nyilván nem értette 
ezt a visszavonulást. Nyilván zúgolódtak is, vagy legalább is fejüket 
rosszallólag csóválgatták. A visszavonulás ugyanis a megverteknek, az 
alulmaradtaknak a mozdulata, nem minden szégyentudat nélkül. De 
mert vezéreikkel egybeforrtak, azért vállalták ezt a szégyent is, és eb-
ből született meg a győzelmük.

Isten a nagy tervezője e világnak, s Jézus e nagy terv végrehajtója és 
ismerője. Ő az összes isteni taktika lépéseinek tudója. És a beavatot-
taknak – hívőknek – elárult annyit, hogy „aki szereti életét, elveszti azt; 
és aki életét gyűlöli (kevésbé szereti) e világon, örök életre őrzi meg azt” (Jn 
12,25). Nem megy a fejünkbe ez a paradoxon sehogy sem. De a görög 
katonáknak sem ment a fejükbe vezéreik esztelensége, kik a futás szé-
gyenét parancsolták rájuk. Isten e látszólagosan értelmetlen parancsát 
nem tűrni kell csupán, és nem csak elfogadni, hanem mintegy átvéve 
az Isten tudásának átható élét, magunkévá tenni. (59/6, Belon Gellért)

Hogyan kell a Szentírást hasznosan olvasni?
Pázmány Péter négy pontban foglalta össze:

1. Amikor kezünkbe vesszük a Bibliát, lelki éhség legyen 
bennünk. Ez az éhség abból a hitből és meggyőződésből 
támad, hogy nem közönséges, mindennapi, megszokott ol-
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vasmányt veszünk elő, hanem az Isten üdvösséges levelét, 
ahogyan Szent Jeromos nevezte, tehát levelet, amelyben 
személyes üzenet érkezik.
2. Kell, hogy olvasás közben is friss legyen bennünk ez a 
lelki odaadás, nemes kíváncsiság, érdeklődés, amely tulaj-
donképpen nyitottságot, készséget jelent az Isten beszéde 
iránt. Ügyelnünk kell, hogy olvasás közben el ne ragadjon 
a filologizálás vagy bölcselkedés, újdonsághajhászási vágy 
vagy szórakozottság. Ezt a két első „követelményt” segíti az 
olvasás előtt végzett rövid imádság, amely felkészít minket 
hangulatilag, „pszichológiailag” is, azonkívül természete-
sen számítunk az imádság objektív hasznára.
3. Saját magunkra kell vonatkoztatnunk az írásokat, ha 
ugyanis a Szentírás Isten levele, beszéde hozzánk, Isten vá-
laszt is vár üzenetére. S ennek a válasznak teljesen őszinté-
nek és igaznak, azaz lélekből fakadónak kell lennie. A meg-
ismert objektív értéket, igazságot szubjektivizálnunk kell, 
össze kell kapcsolnunk való életünkkel, személyes problé-
máinkkal, körülményeinkkel és lehetőségeinkkel, így válik 
igazán hasznunkra a Szentírás olvasása.
4. Végül gyakorlati elhatározásokat kell tennünk életünk 
jobbítására az olvasott szövegek kapcsán. (1967/11, Csanád 
Béla)

Kölcsönadás – visszaadás
Az emberi személyiségnek joga az, hogy birtokoljon, tárgyakat, esz-
közöket, s alig van köztük olyan, amit ne adhatnánk kölcsön. A köl-
csönzés különös kockázat elé állítja a kölcsönzőt: személyiségének egy 
töredékét nyújtja át a kérőnek, a kölcsönkérőt pedig különös felelősség-
gel terheli meg: nemcsak egy tárgyat vesz át, hanem egy személyiség 
eltulajdoníthatatlan részét is.

A kölcsönzés aktus: tapintatos, mert kér; pontos, mert amit kér, arra a 
kérőnek szüksége van; s ígéri a visszaadást, mert aki kér, tudja, hogy 
csak a kölcsönösség alapján kaphat. Mégis, a kölcsönzés teljesen tiszta 
képlete az idő múlásával elhomályosodik. A kötelességérzet egyfajta 
feszültség bennünk, s éppen ezért néha elfárad, akár a figyelem. A visz-
szaadást megszegni, vagy elodázni annyit jelent, mint szeretetlenség-
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gel viszonozni a segítőkészséget, mint önként vállalt figyelmünkre rá-
legyinteni.

A mulasztás magyarázatának széles skálája van: elfelejtettük (akitől 
kértünk, az nem felejtette el); gondjainknak se szeri, se száma (akitől 
kértünk, nem hivatkozott gondjára, vállalta a kölcsönadás tényleges 
gondját); nem volt kedvező alkalom… Eltűnt a tapintat, a pontosság, 
a kölcsönösség – minden sikerre törekvő kérés igazi motívuma; és a 
szeretetlenség, a békétlenség vagy az elromlott szomszédi viszony ver 
fészket bennünk.

Adni és visszaadni, összefüggő mozzanatok. Aki szokott adni, az nem 
felejt el visszaadni sem. Kezdjük el a visszaadás sorozatát úgy, mintha 
vendégségbe mennénk. Felkészülve az örömre, ami mindig ott lépdel 
az igazságos cselekedetek nyomában. (1968/1, Vasadi Péter)

Figyelmesség
A figyelmesség önmagában apró cselekedetekből áll össze, de ebben a 
vallásos, „isteni” szemléletben szinte végtelen jelentőségű lesz, mert 
magában hordozza az egyik legcsodálatosabb kozmikus titkot: a ki-
csinyben, a parányban rejtőző nagyságot és méltóságot. A figyelmes 
ember megtanulja, hogy mindenre figyeljen, minden értéket észreve-
gyen és tiszteljen, és életstílusa az apró cselekedeteken keresztül szinte 
kozmikus szeretetté fejlődik. Meglátja mindenhol és mindenben az Is-
tent, a Teremtőt, minden kiválóságnak és értéknek a forrását és alapját. 
Megérti, hogy üdvösségünk is ezeken a kicsinységeken áll vagy bukik: 
éhezőknek ételt adni, szomjazóknak italt adni, szomorúakat vigasztal-
ni… (1967/12, Csanád Béla)

Nekilendülök annak, ami előttem van
Szent Pál írja: „Elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami 
előttem van” (Fil 3, 13).

Felejtem, ami mögöttem van. Fogalmazzuk meg a magunk számára így: 
Tudatosan ne idézzünk fel múltunkból semmit, ami helytelen vagy ki-
fejezetten rossz. Ne foglalkozzunk bűneinkkel, sem másféle fájdalmas 
emlékeinkkel. Nagyon egészségtelen, leverő hatású, ha ezekkel bajló-
dunk, s miattuk szorongás kínoz. Meggyóntuk-e, jól gyóntuk-e meg 



Kis út – a hit apró tettei Vigilia

 111

bűneinket? Meg vannak-e azok bocsátva? Az ilyen aggodalmaskodás 
bénítja erőinket, elveszi kedvünket a lelki élettől, megkeseríti életün-
ket. Nem segít ez rajtunk, csak a gonosz léleknek szerzünk vele örömet. 
Lazítja Isten iránti bizalmunkat, kétségbeesés környékez meg. Nem 
Isten akarata, hogy botlásainkkal rémítsük magunkat. Ne bizonytalan-
kodjunk. Bízzunk Isten irgalmában, megbocsátó jóságában. A megbánt, 
meggyónt bűnökre emlékezésnek csak egyetlen értelme lehet: ha ez 
fokozott éberségre serkent, ha erősebb Istenhez-fordulásra nevel, ha a 
hála érzését váltja ki, ha nagyobb szeretetet szít bennünk a megbocsátó 
Isten iránt. Az igazi bánat mellett állítsuk magunk elé azt az örömet, 
boldogságot, hogy Isten az, aki megbocsát. Ennek a tudatnak, ennek a 
hangulatnak adjuk át magunkat. Ez ad lendületet a jóra.

Nekilendülök annak, ami előttem van. Az apostolt nem földi siker von-
zotta nekilendülésre, hanem az Istentől eléje tűzött cél. Ebben teljesen 
egyeznünk kell vele. „Nekilendülök” – írja ő. Elmondhatjuk ezt mi is 
magunkról? Ha annyit tennénk örök célunk eléréséért, amennyit jo-
gos földi érdekeinkért, mennyivel többre becsülhetnénk magunkat! 
A nagy cél nem érhető el erőfeszítés nélkül, a tennivalók óvatos ke-
rülgetése megbosszulja magát. Szent Pál életében a kimondott szó és 
tett tökéletesen egyezett. Az igazi keresztényt nem az jellemzi, hogy 
nagyokat ígér, hanem nagyokat tesz. Kik vagyunk? (1969/4, Szalóczi 
Pelbárt)

A megbocsátásról
Akit becsületébe vágóan megrágalmaztak, az nehezen mondja ki a Mi-
atyánk „miképpen mi is megbocsátunk” szavait. Pusztán emberi oldalá-
ról tekintve nagyon is érthető ez a magatartás. De a keresztséggel be 
lettünk oltva Krisztusba, s az ő természetfeletti kegyelmeket közlő, 
egyszersmind pedig természetfeletti gondolkodást kialakító világába. 
Az „új embert” kell formálnunk magunkban, a krisztusi új törvényre, új 
hangra kell mindenben ügyelnünk. Krisztus pedig így szól követőihez: 
„Hallottátok a parancsot: szemet szemért, fogat fogért! Én pedig azt mondom 
nektek: tegyetek jót haragosaitokkal s imádkozzatok rágalmazóitokért.”

Persze, „kemény beszéd” ez, ugyanakkor azonban azt is hozzá kell ten-
nünk: igaz beszéd, krisztusi szeretetet parancsoló szavak. A valódi sze-
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retet pedig sohasem a lágy simogatás, kedveskedés, hanem mindig az 
önlegyőzés, áldozat fémjelzi.

Bizony, e krisztusi követelmény ellen mindaz, ami még „pogány” ben-
nünk, lázadozik. S e lázadozás önigazoló kifogásokat keres és talál. 
Olyanokat, mint „én nem gyűlölöm, csak nem köszönök neki”; „igyek-
szem majd megbocsátani, de nem felejtem el”; „majd ha ő közeledik, ha 
ő kér bocsánatot, én sem zárkózom el”; s ehhez hasonlókat. A léleknek 
a szeretet, a megbocsátás győzelméért vívott minden belső harca nagy 
önlegyőzést, az akaratnak megfeszítését igényli önmagunkkal, saját 
büszkeségünkkel, sőt olykor még józan igazságérzésünkkel szemben 
is. De Szent Ágoston szavai szerint „semmi sem tesz hasonlóbbá Istenhez, 
mint az, hogy ellenségeinknek és bántalmazóinknak megbocsátunk”. (1963/8, 
Szennay András)

Ígéret
Ígéreteket tehetünk valamilyen polgári szerződés vagy Istennek tett 
fogadalom formájában. Ezek ritkábban történnek, de mindannyian te-
szünk számtalan „kis” ígéretet életünk folyamán. Ilyen ígéret hangzik 
el például a kölcsönkéréskor, vagy egy találkozás idejének a megbeszé-
lésekor. Feletteseinknek tett „nagy” ígéreteinket megtartjuk (kényte-
lenek vagyunk), de „kis” ígéreteinket sokszor nem vesszük elég komo-
lyan. Pedig erkölcsi felelősségünk ugyanaz mindkét esetben. Ezeknek 
a kis ígéreteknek a teljesítéséből lehet igazán megismerni a másikat. 
Hasonlóan, akkor látjuk valaki igazi arcát, ha megfigyeljük, hogyan vi-
selkedik a legjelentéktelenebb személyekkel, akikből nem származik 
evilági haszna.

Ezeknek az apró ígéreteknek a teljesítésével is „átnyújthatjuk Jézusnak 
kis áldozataink virágait”, és bizonyíthatjuk felebaráti szeretetünket. 
„Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” – mond-
ja az Úr.
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Azaz hogyan találjuk meg a helyes egyensúlyt a hit, a munka, a csa-
lád és a társadalmi élet között? A Zakeus kurzus egy olyan (át)képzés, 
amely megtanít arra, hogyan éljük a kereszténységünket a mindenna-
pokban, bármilyen foglalkozást űzzünk is. Magyar közegben egyfajta 
interaktív „felnőtt hittanról” beszélhetünk, amelynek témája az Egyház 
társadalmi tanítása, az evangelizáció és a keresztény tanítás gyakorlati 
megélése a hétköznapokban.

A képzés tartalma tehát az Egyház társadalmi tanításán alapul, amely 
valójában az Isten Igéje a mai kor emberére és élethelyzetére alkalmaz-
va. A kurzus konkrét és mindenki számára érthető pedagógiájának kö-
szönhetően eszközt ad a keresztény élet megvalósításához. Arra keresi 
a választ, hogy a hitet hogyan lehet a mindennapokkal összekapcsolni...

Megfigyelésből született ötlet…

Két felfedezésből származik ez a képzés. Egyrészt sok keresztény küsz-
ködik a lelki életének és a mindennapi „világi” életének összekapcsolá-
sával; másrészt ott van az Egyház társadalmi tanításának kincsestára, 
amit viszont kevesen ismernek. E két felismerés hatására hozta létre 
Pierre-Yves Gomez és az Emmánuel Közösség több tagja 2006-ban a 
Zakeus kurzust Lyonban és ezzel párhuzamosan New Yorkban. A kép-
zést általában egy plébánia hívei tartják olyanok segítségével, akik már 
korábban elvégezték.

„Válj azzá, aki vagy!”: a teljességhez vezető  
személyes út

A keresztény élet gazdagsága abban rejlik, hogy olyan életprogramot 
kínál, amelynek célja a beteljesedés és a megszentelődés. Mert valójá-
ban ebben a világban, földi életünkben kaptunk meghívást arra, hogy 
keresztényként cselekedjünk és legyünk tanúi az Örömhírnek. A sze-
mélyes helyzetünktől függetlenül az Egyház társadalmi tanítása lehe-
tővé teszi számunkra, hogy megtaláljuk a talentumainknak megfelelő 
helyünket a világban, ahol tovább fejleszthetjük képességeinket és bol-
dogok lehetünk. 
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A Zakeus kurzus azoknak szól, akik foglalkozásukban vagy magánéle-
tükben nagyobb egységet keresnek a vallás és a mindennapi életük 
között: diákok, fiatal pályakezdők, alkalmazottak, vállalkozók, anyák, 
álláskeresők, aktív nyugdíjasok... Mindenki megtalálja benne a neki 
valót. Fontos, hogy aki jelentkezik, az vállalja, hogy végig is csinálja. 
Egyfajta elköteleződésre szükség van az előrehaladáshoz.

Zakeus evangéliuma

A Zakeus kurzus neve Jézus egy találkozására utal, melyet Szent Lu-
kács evangéliumában találunk (Lk 19,1–10).

Aztán odaért Jerikóba és végigment rajta. Élt ott egy Zakeus nevű tehetős 
ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtől szemben, de a tömeg 
miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott 
egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus 
odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban 
kell megszállnom.” Erre az gyorsan lemászott, és boldogan fogadta. Akik ezt 
látták, méltatlankodva megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihen-
ni. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Íme, Uram, vagyonom felét 
a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok 
helyette.” Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen 
ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, 
ami elveszett.”

Egy kis statisztika

Az első 10 év alatt 10.000 ember végezte el a kurzust.

Mára már évente 2400 résztvevő van közel 130 kurzuson Franciaor-
szágban és az egész világon.

A Zakeus kurzust idáig 6 nyelvre fordították le (angol, olasz, lengyel, 
cseh, portugál, magyar) és 15 országban használják.
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Néhány vélemény azoktól, akik már elvégezték

Korábban, a kurzus közepén, csak az imaidőt próbáltam belepréselni a min-
dennapjaimba. Azt tapasztalom, hogy a háziasszonyok életét sokkal kevésbé 
értékelik, mint a munkába járókét. A kurzusnak köszönhetően azonban ma 
már hihetetlen belső békém van. (Ágota, 32 éves)

A kurzus kulcsot adott nekem, hogy felismerjem, mennyire különböztem attól, 
amit meg akartam élni. Bizonyos dolgokra felnyitotta a szemem... (Krisztián, 
52 éves)

Személy szerint a képzés sokat adott nekem. A családi élet területén feltétle-
nül, de a szakmai életemben is. Ez azt is lehetővé tette számomra, hogy jobban 
megértsem a közös alkotásban játszott szerepem. (Max, 31 éves)

A tanfolyam valóban átalakított engem. Megtanított elengedni dolgokat és 
bízni. De arra is, hogy jobban odafigyeljek a viselkedésemre. Valahogy hozzá 
tudok adni egy adagot a kereszténységből a mindennapi életemhez. (Sebes-
tyén, 36 éves)

Hogyan épül fel a Zakeus kurzus?

Az egész képzés egy iskolaévet fed le. Ennek során kéthetente más-
fél órát töltenek együtt a résztvevők. A hétköznapokra pedig felada-
tot kapnak, mint az Élet a Lélekben szeminárium résztvevői, vagy más 
tanfolyamok hallgatói. A képzéshez minden résztvevőnek rendelkezé-
sére áll egy munkafüzet, illetve előadások, amik levetíthetőek, vagy élő 
szóban előadhatóak.

A Zakeus kurzus összetevői:

0. Zakeus kurzus bemutatása: az első alkalomra 
hívjuk az érdeklődőket, akiknek részletesen bemutatjuk a 
következő 8 hónap programját. Maga a képzés a következő 
alkalommal kezdődik.
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1. Nyolc tanítás:
 y 1. téma: A teremtés tevékeny résztvevői
 y 2. téma: A közjó szolgálata
 y 3. téma: A magántulajdonunk helyes használata
 y 4. téma: Megkülönböztetett figyelem a szegények 

iránt: miért nélkülözhetetlen a szegényekre való kü-
lönleges odafigyelésünk a teremtés művének kitel-
jesedésében?

 y 5. téma: A hatalom gyakorlása
 y 6. téma: Részvétel a közösségben
 y 7. téma: Egység és szabadság
 y 8. téma: Keresztény életmód

2. Személyes gyakorlatok: a tanításokhoz kapcsoló-
dóan a résztvevők elgondolkodnak egyes kérdéseken, ami 
a mindennapi életüket érinti, gyakorlati feladatok segítsé-
gével a lelki fejlődés útját járják. Ez napi néhány percet vesz 
igénybe; ez alatt rövid jegyzetet is készíthetnek a munka-
füzet szempontjai alapján.

3. Kiscsoportos megosztás: a kiscsoportok rend-
szeresen találkoznak, hogy megosszák egymással tapaszta-
lataikat. A találkozó 2 héttel a tanítás után történik. A 6-8 
fős kiscsoportot egy ember vezeti. A beszélgetés maximum 
egyórás időtartamú.

4. Kötetlen, baráti együttlétek: közös étkezések, 
esti vagy hétvégi közös program, amit legalább 2 alkalom-
mal érdemes beilleszteni a kurzus ideje alatt. Jó, ha részt 
tudnak venni közös szentmisén, szentségimádáson. 

A tanítások és a kiscsoportos találkozások kéthetes periódusokban kö-
vetik egymást. Ezek között otthoni, egyéni feldolgozás történik a mun-
kafüzet szempontjai alapján. A kurzus így minimum 8 hónapot ölel 
fel. Néhány plusz alkalommal megtoldva kitölt egy tanévet. A 3. téma 
kiscsoportos találkozója előtt közös szentmisén, a 6. téma kiscsoportos 
találkozója előtt közös szentségimádáson való részvétel erősen aján-
lott, ha erre van lehetőség. 
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Maga a kurzus négy alappillérre épül:

1. Tanítás. Összesen 8 tanítás hangzik el, ahol mindany-
nyian együtt vannak a résztvevők. Általában havi egy al-
kalomról van szó.

2. Első egyéni feldolgozás otthon a hétközna-
pokban. Ez a tanítási alkalmat követő 2 héten keresztül 
történik. Napi 10 percet igényel reggel és 15 percet este, 
imával együtt. Ez az első gyakorlati rész, ami az előadást 
követő két hétben vár megvalósulásra. Ez idő alatt a részt-
vevők egyénileg haladnak tovább a munkafüzet alapján. 
A gyakorlatok a tanításhoz kapcsolódnak, hogy az elmélet 
„életté” váljon. Minden reggel van egy kis imaidő egy aján-
lott szentírási rész segítségével. 

3. Kiscsoportos megosztás. Az előadás után két 
héttel a kiscsoportok találkoznak, hogy átbeszéljék az 
egyéni feldolgozás addigi menetét, gyümölcseit.

4. Második feldolgozás otthon a hétközna-
pokban. Az első gyakorlati részhez hasonlóan a követ-
kező 2 hétben is 10 perc reggel és 15 perc este a ráfordított 
idő imával együtt. Ez a második feldolgozási időszak 5 féle 
gyakorlatot tartalmaz:

 y a kiscsoporton megfogalmazott egyéni fejlődési te-
rületen való előrehaladás 

 y a környezetünkkel kapcsolatos gyakorlat 
 y az Egyház társadalmi tanítását elmélyítő gyakorlat
 y szentségimádással kapcsolatos gyakorlat
 y szentírási részről való elmélkedés

A két hét után következik egy újabb előadás. 
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A kéthetenkénti alkalmak időbeosztása: 

Minden alkalom 90 perces

 y Résztvevők fogadása: 10 perc 
 y Ima, dicsőítés: 10 perc
 y Tanítás/kiscsoportos megosztás: 60 perc
 y Közös ima: 10 perc – spontán imádság gyakorlása, 

hallottak imába foglalása 

Létszám: 
Javasolt létszám: 12–40 fő; 2–5 kiscsoport. Ez lehetővé teszi a szemé-
lyes kapcsolatok kibontakozását, az egymásra való odafigyelést és az 
egyéni fejlődést. Ennél nagyobb létszám már személytelenné teheti a 
képzést.

Helyszín:
A kurzus alapvetően plébánia híveinek, egy közösség tagjainak szól. 
Éppen ezért jó, ha a tanítási alkalom a plébánián, vagy a plébániához 
tartozó közösségi házban van.  

Team tagjai:
A lebonyolításhoz szükség van néhány segítőre, házigazdára. Ez a kis-
csoportok számától függően 4-8 fő az előadókon kívül. Kikből álljon a 
team?

 y felszentelt pap (ha lehetséges): segíti a kurzus vezetőjé-
nek szolgálatát; ha a vezető kéri, részt vesz az alkalmakon, 
szentmisét mutat be, a résztvevők rendelkezésére áll (be-
szélgetés, gyóntatás) 

 y a kurzus vezetője: ő a vezető, az ő feladata, hogy felkérje 
a különböző szolgálatok felelőseit, figyeljen a részletekre, a 
végső döntéseket meghozza. Lehetőleg ő ne tanítson!

 y kiscsoportvezetők: a létszámnak megfelelően. Ő kíséri a 
résztvevőket, bátorítja őket, segíti a testvéri kapcsolatok 
kialakulását, imádkozik az emberekért, kapcsolatot tart a 
vezetővel és informálja a csoport haladásáról.
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 y logisztikus: materiális dolgokért felelős; a baráti összejö-
veteleket megszervezi, hirdeti a kurzust, a jelentkezéseket 
kezeli, figyel arra, hogy minden rendben legyen. 

 y és az előadók: fontos, hogy ők is elvégezzék a résztvevők-
nek szánt gyakorlati feladatokat, hogy jobban belehelyez-
kedjenek a kurzus lelkiségébe. Jó, ha több előadó van. Ha 
nincs lehetőség előadók felkérésére, akkor használhatóak 
a videók, amiket a szervezők rendelkezésére bocsátunk. 
Erről az info@emmanuel.hu e-mail címen lehet több in-
formációt kapni.

A teamnek tartsunk egy képzési napot a kurzus előtt.  
A team tagok is végezzék el a gyakorlati részeket a résztvevőkkel együtt 
a kurzus során a hétköznapokban. A képzéssel kapcsolatban is szíve-
sen áll rendelkezésre az Emmánuel Közösség Zakeus kurzus felelőse 
az info@emmanuel.hu e-mail címen. Ezen kívül a https://zachee.com 
honlapon francia, angol és lengyel nyelven sok információ található.
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Az utolsó vacsorán Jézus példát adott nekünk mások szol-
gálatára. Az Egyház éppen ezért kezdettől fogva fontos-
nak tartotta, hogy Krisztus tanítványai egymást minden 
tekintetben odaadóan segítsék, a köztük lévő szegényekre, 
de akár távolabb állókra is szerető figyelmet fordítsanak, 
hitüket tetteikkel is kifejezzék. Gyakran ezt evangéliumi 
módon, rejtve teszik, de mégis fontos része a küldetésüknek. 
Ebben a kötetben sok gondolatot találunk, amely segíti az 
irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek megvalósítását 
életünkben. Az Eucharisztiából merítünk mindehhez erőt, 
így Vele szorosan összefügg a mindennapi életünk. Minden 
egyes megkeresztelt ember sorsközösséget vállal Krisztus-
sal és ezáltal a megtört emberrel, akiért Isten emberré lett. 

Használjuk fel jól a nekünk adott időt, tegyünk tanúságot Is-
ten szere tetéről szavaink és tetteink által, hogy az Eucharisz-
tikus Kongresszu son még felkészültebben ünnepelhessük az 
Oltárszentségben velünk és bennünk élő Krisztust!

Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

iec2020.hu

Jöjjetek hozzám 
mindnyájan…




