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Orbán László
ifjúsági távimaest

Az istenszeretet és a felebaráti szere-
tet egymástól elválaszthatatlan: csak 
egy parancs a kettő. De mindkettő 
Isten bennünket megelőző szereteté-
ből fakad, aki előbb szeretett minket, 
mindkettő az ajándékozott szeretet belső megtapasztalása, melynek 
lényege, hogy tovább kell adnia magát. 

XVI. Benedek pápa

Ima: Fájdalmas rózsafüzér vagy egy Miatyánk.
Imaszándékok:
1. Adj Urunk eljegyzéseket és szentségi házasságokat szerte a 
Kárpát-medencében! Add Urunk, hogy a fiatal párok egyházi há-
zassági felkészítő által is készüljenek a nagybetűs Életre! 
2. Add Urunk, hogy fiataljaink itthon találják meg számításukat, 
itt tervezzék meg az életüket, hogy erősíthessék közösségüket, 
ahova születtek!
3. Vezesd, Urunk a fiatalokat Isten házába, hogy beléd vetett hit-
tel és reménnyel tervezzék meg jövőjüket, életükből Téged ki ne 
hagyjanak!
4. Áldd meg, Urunk népünk ifjúságát, hogy ne essenek semmilyen 
függőség és bűn hálójába! Tartsák értékesnek a tisztaságot és az 
erényes életet!
5. Hallgasd meg, Urunk saját kéréseinket, melyeket alázattal vi-
szünk elődbe!

Részletek a www.imalanc.ro honlapon

A világi teológiát hall-

gató diákok általában 

kétfajta előítélettel 

szembesülnek: van, 

aki úgy gondolja, hogy 

ez egy hároméves 

lelkigyakorlat, mások 

pedig azt, hogy csak 

száraz tudomány, ami 

akár negatív hatással 

is lehet a hitéletre. 

MIHÁLY NOÉMI KATALIN

Végső soron mindkettőben 
van igazság, de csak félig-
meddig. Azt, hogy az el-

mélet hogyan fonódik össze a 
gyakorlattal, jól p éldázza a spi -
ritualitás tantárgy, amelyet a 
Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem Római Katolikus Teológia 
Karának kolozsvári intézetében 
Vik János tanít (képünkön). Az 
alapképzés hatodik félévében 
sorra kerülő tárgy tulajdonkép-
pen a sz emélyes hitélet tudo-
mányos megközelítése. „Úgy is 
fogalmazhatunk ebben a v onat-
kozásban, hogy a hit megéléséről 
szóló reflexió történik a t eológi-
ának ezen a szakterületén. Ez 
a fajta reflexió azért annyira iz-
galmas, mert közvetlenül érinti a 
személyes istenkapcsolat kérdé-
sét, ami ugye a h ívő ember szá-
mára leginkább húsba vágó a 
mindennapi élet forgatagában” – 
magyarázta az egyetemi oktató. 

A témát több szempontból is 
vizsgálják. A t örténeti megkö-
zelítés arra a ké rdésre keresi 
a választ, hogy a ke resztény-

ség történetében a va llási hi-
tet milyen módon élték meg, s 
hogy ezeknek lehet-e üzenete a 
ma élő keresztények számára, 
rendszerező megközelítésben 
pedig a ke resztény életforma 
tartalmi jegyei kerülnek közép-
pontba – világított rá az oktató.    

Az elméleti tudáson kívül mit 
adhat a spi ritualitás mint tan-
tárgy? „A spiritualitás tanulása 
igazán már a családban elkez-

dődik, például akkor, amikor 
a gyermek arról hall, hogy Is-
tennel kapcsolatba lehet lépni, 
mert ebben mindig Ő a ke z-
deményező. Sőt, Ő alig várja, 
hogy a kapcsolatunk kölcsö-
nös, s e zért élő legyen, s hog y 
mindez az imaéletben törté-
nik” – mondta Vik János, aki a 
kapcsolat küzdés dimenziójá-
ra is felhívta a figyelmet, ami-
kor teszünk valamit azért, hogy 

a meghittség, közelség erősöd-
jön. A t eológián a spi ritualitás 
tanulása mindenki személyes 
tapasztalatát erősíti meg: a h it 
megélése gyakran változik egy 
élet során, ez azonban egy ter-
mészetes folyamat. „A lélektan 
arra tanít, hogy a személyisé-
günk fejlődik, s hog y ez soha 
nincs lezárva. A le lki élet teo-
lógiájában pedig azt lehet meg-
tanulni, hogy a spiritualitásunk 

is fejlődik, s hog y ezt se akar-
juk véglegesen lezárni soha” – 
magyarázta az egyetemi oktató, 
aki arról is szólt, hogy ezen is-
meretek lelki életünk bukta-
tói során segítenek tájékozódni, 
szakemberként pedig más ke-
resztényeket is támogathatunk. 

Mit adhat egy ilyen jellegű 
tantárgy oktatása a tanárnak, 
aki több időt szán az egyes té-
mákra, hiszen az előadást is elő 
kell készítenie, az egyes témák 
viszont évente visszatérnek. 
„Elsősorban abban motivál, 
hogy nap mint nap karban-
tartsam a sz emélyes istenkap-
csolatomat. Segít ugyanakkor 
abban is, hogy ne feledkezzem 
meg arról, hogy a hit megélésé-
nek közösségi vonatkozásai is 
vannak, s hogy mennyire nagy 
érték ez az egyházi vonatkozás, 
ha az nem énközpontú, hanem 
az istenközpontúság erősödését 
szolgálja” – mondta Vik János.

Ahogy azt sem lehet teljes bi-
zonyossággal tudni, hogy ki mi-
ért választja a t eológiát, úgy 
azt sem könnyű felmérni okta-
tóként, hogy a d iákok mennyi-
re hasznosítják a hallottakat, 
és hogy milyen mértékben fon-
tos számukra a le lki élet. Vik 
János szerint, aki teológiára je-
lentkezik, nemcsak a hitről sze-
retne többet megtudni, hanem 
a hit megéléséhez is szeretne 
iránymutatást kapni. „Ezért re-
ménykedem abban, hogy min-
den teológiai ismeretközvetítés 
valamiképpen pont ahhoz is 
hozzájárul, hogy az egyetemi 
hallgatók életgyakorlata öntu-
datosabb, érettebb legyen; hogy 
tudatosabban, felelősségtelje-
sebben hozzanak meg döntése-
ket a hétköznapjaikban, s hogy 
ilyen folyamatokban az isten-
hit ne terhet, hanem elsősorban 
erőforrást és nagyobb világos-
ságot nyújtó iránytűt jelentsen 
számukra” – mondta.

Spiritualitás: iránytű a tudatos döntéshez

Hogy a hit erőforrás legyen

Jövőre v isszatérhetnek a 
lazarista szerzetesek Nagy-
váradra. Erről beszélt Barta 
Szabolcs, a rend tagja egy kiállí-
tás megnyitása alkalmából ren-
dezett konferencián. 

Barta Szabolcs lazarista 
szerzetes rendje és a v incés 
nővérek nagyváradi missziós 
munkájának történetét mutatta 
be. Előtte azonban felidézte, ho-
gyan lett az alapító, a 19 évesen 
pappá szentelt Páli Szent Vince 

törtető, pénzéhes és karrieris-
ta fiatalemberből olyan szemé-
lyiség, akit Franciaországban a 
szegények atyjaként és a szere-
tet apostolaként tiszteltek. 

A lazaristák 1940-ben érkez-
tek Váradra, a K atalin-telepre, 
ahol korábban a vincés nővérek 
végeztek lelkipásztori munkát. 
A szerzetesek népmisszióval, 
hittanoktatással foglalkoztak, 
pártfogolták a sz egényeket és 
a munkásembereket. A kom-

munizmus év tizedei után, 
1990-ben kezdhették újra te-
vékenységüket. 1997-ben az 
utolsó lazarista atya is elhagy-
ta Nagyváradot, idén nyáron 
azonban a t artományi gyűlé-
sen úgy döntöttek, jövőre visz-
szatérnek a K atalin-telepre. 
Az egyébként nagyváradi szü-
letésű Barta Szabolcs néhány 
napja már meg is érkezett a vá-
rosba, jelenleg a Szent László-
plébánián lakik.

Visszatérnek a lazaristák Nagyváradra


