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„Ahol a kincsetek, ott a szívetek is.” (Lk 12,34)
A „szívünk” lényünk legmélyebb, legrejtettebb, legélőbb része.
Vajon mi a „kincsünk”, amiért minden mást képesek lennénk
háttérbe szorítani? A nyugati fogyasztói társadalmakban minden
arra késztet, hogy anyagi javakat halmozzunk fel, saját szükségleteinkre figyeljünk, és a jólét, valamint az egyéni érvényesülés
címén ne vegyük észre mások szükségleteit. Pedig már Lukács
evangélista is a mindenkori embernek egyetemes és meghatározó tanításként idézte Jézusnak e szavait, jóllehet egész más kulturális környezetben.
Lukács evangéliuma erőteljesen hangsúlyozza, hogy Jézus tanítványaira jellemző mély és végleges döntésre van szükség: Isten, az Atya az igazi Kincs. Jézus példájára teljesen neki kell elfoglalnia a keresztény ember szívét. Ezzel a kizárólagos választással együtt bizalommal ráhagyatkozunk szeretetére, és így valóban „gazdagok” vagyunk, mert Isten gyermekei, az ő Országának örökösei lettünk.
Megengedjük-e, hogy az anyagiak vegyenek birtokba bennünket vagy valóban mi birtokoljuk őket? Az anyagi gazdagság
ugyanis eluralhatja a „szívünket”, és egyre növekvő sóvárgást,
valóságos függőséget idéz elő, hogy még többet birtokoljunk.
Az evangéliumi szakasz viszont alamizsna adására buzdít,
amelyre a szívünket felszabadító irgalmasság késztet, mely
megnyit a testvéri egyenlőségre. A keresztények személyesen és
a hívők közösségével együtt is megtapasztalhatják az igazi szabadságot azáltal, hogy megosztják a rászorulókkal anyagi és lelki javaikat. Ez a keresztény életstílus tanúsítja az Atyába vetett
bizalmat, és megalapozza a szeretet civilizációját.
„Ahol a kincsetek, ott a szívetek is.”
Chiara Lubich világosan elmagyarázza, hogyan szabadulhatunk
meg a birtoklás rabszolgaságából. „Miért olyan fontos Jézus
számára a függetlenség az anyagiaktól, hogy követésének elengedhetetlen feltételévé teszi? Azért, mert létünk legfőbb java, az
igazi kincs Ő maga! […] Jézus azt akarja, hogy szabadok legyünk, hogy lelkünk mentes legyen minden ragaszkodástól és
aggódástól, hogy így valóban Őt szerethessük teljes szívünkből,
elménkből és erőnkből. […] Jézus a felebarátaink javára is kéri
tőlünk a lemondást a dolgainkról. Azt akarja ugyanis, hogy
nyíljunk ki mások felé […]. A »lemondás« legegyszerűbb módja az »adás«.
Adjuk Istennek azt, hogy szeretjük Őt! […] Mutassuk meg neki
szeretetünket úgy, hogy szeretjük testvéreinket, ezért készek vagyunk mindent kockáztatni értük! Még ha nem is észleljük, sok
megosztható kincsünk van. Adhatjuk szívünk szeretetét, lehetünk leplezetlenül kedvesek, nyújthatjuk örömünket, felajánlhatjuk az időnket és imáinkat, közösbe tehetjük belső gazdagságunkat, vagy esetleg a holminkat: könyvet, ruhát, járművet,
pénzt. […] Amikor adunk, ne gondolkozzunk sokat azon, hogy
»erre még szükségem lehet«! […] Valóban, bármire lehet szükségünk. Ezekkel a gondolatokkal együtt viszont sokféle ragaszkodás is a szívünkbe fészkeli magát, és mindig új igények ébrednek bennünk. Ne hagyjuk ezt, próbáljunk meg csak annyit
birtokolni, amennyi valóban szükséges! Vigyázzunk, hogy ne
veszítsük el Jézust egy félretett összeg, vagy bármi más nélkülözhető miatt!”
Marisa és Agostino harmincnégy éve házasok, ők mesélik:
„Nyolc évig dagadó vitorlákkal haladtunk, a házunk, a munkánk pont úgy alakult, ahogy szerettük volna. Épp ekkor jött
egy lehetőség, hogy Olaszországból Dél-Amerikába költözzünk, és ott egy fiatal keresztény közösség segítségére legyünk.
Az ismeretlen jövőtől való félelem és a minket őrültnek tartó
emberek véleménye ellenére az ezer hang közül egy mégis fel-

erősödött bennünk, és békét adott. Jézus hangja volt: „Jöjj, kövess!” És megtettük. A megszokottól teljesen eltérő környezetbe
kerültünk. Sok minden hiányzott, de éreztük, hogy helyette
megkapjuk az emberekkel való kapcsolat gazdagságát. Erősen
megtapasztaltuk a Gondviselést is. Egyik estére egy ünnepséget
szerveztünk, és minden családnak vinnie kellett valami jellegzetes ételt. Mi épp akkor jöttünk vissza Olaszországból egy jókora
parmezánsajttal. Hezitáltunk, mert szerettük volna megosztani a
többi családdal, de akkor hamar elfogy. Végül Jézus mondatára
gondoltunk: „Adjatok, és akkor ti is kaptok.” (Lk 6,38) Egymásra néztünk és azt mondtuk: elhagytuk a hazánkat, a munkát,
a rokonokat, és most egy darab sajthoz ragaszkodunk? Levágtunk egy jó adagot és elvittük magunkkal. Két nap múlva becsöngetett hozzánk egy ismeretlen turista, egy barátunk barátja,
és egy csomagot hozott tőlük. Kibontottuk, és egy nagy parmezán volt benne. Teljesült Jézus ígérete: »Jó, tömött, megrázott,
túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe.«”
Letizia Magri
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1.Észak-India 132 falujában egyetlen lány sem született az
utóbbi 3 hónapban. Az országban elterjedt a lánygyermekek
abortálása és a csecsemőgyilkosság, olyannyira, hogy mára már
63 millió nő „hiányzik” az országból, a férfiak arányához képest. A fiúcsecsemőket azért részesítik előnyben, mert ők lesznek a kenyérkeresők, ráadásul a lányoknak drága hozományt
kell összegyűjteni. - Érdekes megfigyelni, hogy a feminista
mozgalom, amely a nők jogaiért harcol, nem tiltakozik ilyenkor,
amikor lányok millióit azért pusztítják el, mert nőneműek.
2.Gyakori tapasztalat, hogy akik abortusztablettát vesznek be,
szinte azonnal megbánják, de úgy gondolják, már nincs mit tenni. Orvosok kidolgoztak egy olyan metódust, amely 24 órán belül esélyt ad a tabletta hatásának visszafordítására nagy
mennyiségű progeszteron hormon adásával. Többszáz kisbaba
menekült már meg így. Nálunk is egyre elterjedtebb ez a módszer, tudjunk róla, hogy van, amikor van még visszaút! Jó tudni: A pontosan kidolgozott protokoll kapcsán a családvédő
egyesületnél is lehet érdeklődni.
3.A napokban a brit parlament rákényszerítette Észak-Írországra (ahol korábban csaknagyon kevés indokkal végeztek terhességmegszakítást) a saját, kimondottan megengedő abortusztörvényét, valamint az azonos neműek házasságának törvénybe
iktatását. - Melegjogi mozgalmárok kifejezték örömüket, hogy
„A szeretet győzedelmeskedik”, az Amnesty International pedig
úgy kommentálta az eseményt, hogy az "történelmi nap" az emberi jogok szempontjából Észak-Írországban.
Érdekes megfigyelni, hogyan sajátítja ki az élet- és emberellenes mozgalom a nyelvet: a magzatnak nincs emberi joga az
életre, de az abortusz emberi jog. A „szeretet, elfogadás, tolerancia, szabadság ” szavak, a szivárvány szimbóluma, melyek a
kereszténység fontos fogalmai és jelei, most kifordítva, keresztény- és életellenes mozgalmakat szolgálnak...
4.Az USA Oregon államában az összes iskolában, az első osztálytól kezdve át kell dolgozni a tantárgyakat, hogy azokban
teret kapjanak a különböző kisebbségek, többek között a más
szexuális irányultságúak szempontjai. Egy történelmi személyiségről például ki kell hangsúlyozni, ha meleg beállítottságú
volt. Az ilyen szexuális irányultságot nem említő tankönyveket
száműzik az iskolákból. A törvény jövőre lép életbe, és célja a
kicsi kortól kezdődő, mindenre kiterjedő szexuális oktatás is.
Jó tudni, hogy az LMBT „jogokat” gyakran más kisebbségek
jogaival „egybecsomagolva” adják el. Hiszen senki nem tiltakozna például a látássérült vagy kerekesszékes emberek jogainak bővítése ellen. Észrevétlenül keresztül lehet vinni így olyan
törvényeket, amelyek egy szintre viszik a mozgássérült jogát az
akadálymentes közlekedéshez pl. a melegek jogával, hogy min-

den általános iskolásnak pozitív, normális példaként mutassák
be a homoszexuális kapcsolatot vagy hogy a tananyag része legyen az, hogy bárki bármikor átoperáltathatja magát másneműnek.
5.Angliában 2011 óta már a 11 évesek is kaphatnak pubertásblokkoló hormonokat, néhány évvel később az ellenkező nem
hormonait kapják, ezt követően pedig eltávolítják és átoperálják
nemi szerveiket. Orvosi részről is egyre több kétely merül fel a
„kezelés” kockázatairól és arról, tisztában vannak-e a gyerekek
illetve szüleik a következményekkel. 2017-ben már többezer
nem-átalakító műtétet végeztek gyerekeken az erre szakosodott központban, miközben közel 20 munkatárs, köztük számos
orvos adta be felmondását a feletti felháborodásában, hogy lényegében tudományosan megalapozatlan emberkísérletek történnek a klinikán, visszafordíthatatlan károkat okozva a gyerekek ezreinek. - Sok szakember értetlenül áll afelett, hogy inkább a testet alakítják a gondolkozáshoz, fájdalmas és visszafordíthatatlan beavatkozások, megcsonkítás, meddőség stb.
árán, minthogy az esetlegesen zavart gondolkozást akárcsak
megkísérelnék a veleszületett test képéhez visszasegíteni. (Pl.
ha azt állítom magamról, hogy én féllábúnak érzem magam, akkor sem vágják le az egyik lábamat, hogy a testem megfeleljen
az általam elképzelteknek.) - Ráadásul a pubertás korában sok
fiatal él meg nemi identitás-zavart, túlnyomó többségüknél ez
néhány éven belül nyomtalanul eltűnik, ha békén hagyják.

Megjegyzés: A felmondott munkatársak azt is szóvá tették, hogy
aki kifejezte kételyeit, azt azonnal homofóbnak bélyegezték,
ezért alig merték felhozni a szakmai problémákat.
6.Az egyik angol iskola kötelezővé tette a „gendersemleges”
egyenruhát: a lányok nem hordhatnak szoknyát, a fiúk és a lányok is nadrágot és egyforma felsőrészt kell, hogy viseljenek.
Így akarja biztosítani az iskola, hogy a transzszexuális diákok
jól érezzék magukat.
Érdekes: Az egyik szülő azon az alapon akarja beperelni az iskola vezetését, hogy a korábbi egyenruhák kidobásával és újak
varratásával növelik a környezetszennyezést. (Ha egyszerűen
csak tiltakozna, akkor azonnal homofóbnak bélyegeznék.)
7.Philadelphia várost pedig két keresztény nevelőszülő pereli be
a tilalom miatt, amiért az új törvény megtiltotta az örökbefogadás közvetítését azoknak a (többnyire keresztény) szervezeteknek, akik nem fogadják el a házasság definíciójának átértelmezését. Ezzel például a Philadelphiai Érsekség Katolikus
Szeretetszolgálata elveszítette a jogot, hogy gyerekeket közvetítsen nevelőszülőknek, mivel nem akarnak meleg pároknak
gyermekeket juttatni.
Megjegyzés: az „egyenlőség és diszkrimináció-mentesség” jegyében egyre többször diszkriminálják azokat a szervezeteket illetve magánszemélyeket,akik be akarják tartani a keresztény tanítást. A komoly anyagi hátrányok okozásától kezdve a lejárató
kampányon át a teljes ellehetetlenítésig terjed a skála.
Palojtay Márta jegyzete

