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halálképzeteket, haragot és gyűlöletet támaszt benne. Az a gyer-
mek, aki úgy érzi, nem szeretik, azt hiszi, hogy nem szeretet re 
méltó, nem jó, hanem rossz. Az elszigeteltség hamarosan 
bűntudattá válik. Ha viszont a gyermeket szeretik, értékelik, ha 
meghallgatják, amit mond, ha tisztelettel nyúlnak hozzá, akkor 
békességben él. Tudja, hogy tartozik valakihez. Tudja, hogy 
vigyáznak rá, megvédik. Az ilyen gyermek félelem nélkül meg-
nyílik. A gyermek legmélyebb óhaja, hogy apjával és anyjával 
benső közösségben éljen. Ez a szükséglet: benső közösségben 
élni egy másik személlyel, az emberi lény legalapvetőbb tulaj-
donsága, erre vezethető vissza minden egyéb szükséglet és vágy.

Január 1.

A közösség a valahová tartozás bázisa, az a hely, ahol meg-
találjuk otthonunkat, önazonosságunkat. A legelső közös-

ség, amelybe az ember beletartozik, a család. A gyermek az 
anyjához tartozik. Az, hogy léte első pillanatától kezdve már 
az anyaméhben az anyjához tartozik, olyan alapvető tény, hogy 
egyes anyák élet-halál urainak képzelik magukat gyermekük 
sorsa felett, mintha a gyermeknek nem volna meg a saját élete 
már az anyja szíve alatt. Ha egy gyerek úgy érzi, hogy senkihez 
sem tartozik, ez számára borzalmas elszigeteltség forrása, és 
szenvedése szorongásban nyilvánul meg. A szorongás valami-
féle belső nyugtalanság, mely kihat az egész testre, befolyásolja 
az emésztés működését és az alvást is, megzavarja a gyermeket, 
kiöli belőle a képességet arra, hogy eldöntse: mit tegyen és 
hogyan. Bezárja önmagába, elviselhetetlen feleslegességérzést, 
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Január 2.

Minden embernek megvan a maga személyes története, 
amely egyedivé teszi. Lehet, hogy elfogadták, lehet, hogy 

elutasították, hogy lelki szenvedéssel, problematikus szülő-
kapcsolatokkal terhes múltat hordoz. De minden emberben 
erős vágy él, és egyben bizonyos félelem: vágyódik egy benső 
közösségre és valahová tartozásra, de ugyanakkor fél is tőle. 
Mi, emberek, leginkább a szeretetre vágyunk, és attól is félünk 
a legjobban. A szeretet sebezhetővé tesz: megnyit bennünket, 
de éppen emiatt ejthet sebet rajtunk a visszautasítás vagy az 
elválás. Félhetünk is a szeretettől, mert hiszen félünk elveszteni 
szabadságunkat és kreativitásunkat. Szeretnénk egy csoport-
hoz tartozni, ugyanakkor attól tartunk, hogy ott egyfajta halál 
vár ránk, mert esetleg nem tekintenek többé önálló személyi-
ségnek. Kívánjuk a szeretetet, de tartunk a vele járó függőségtől 

és elkötelezettségtől. Attól félünk, hogy eszközként használ-
nak, manipulálnak, elfojtanak, lerombolnak bennünket. Ami 
a szeretetet, a benső közösséget és a valahová tartozást illeti – 
azok valamennyi következményével együtt –, mindnyájunk 
hozzáállása ambivalens ezekhez.

Január 3 . 

Egyesek, a körülmények folytán, személyes szükségleteik 
kielégítésére, valamint annak pótlására, amit gyerekko-

rukban nélkülöztek, szinte bármi áron keresnek maguknak 
olyan helyet, ahová tartozhatnak. Annyira magányosnak érzik 
magukat, hogy készek feláldozni tudati önállóságukat és sze-
mélyes fejlődésüket azért, hogy tagjai lehessenek egy csoport-
nak. Mások félnek a valahová tartozástól, félnek, hogy a csoport 



10 11

elfojtja és szétzúzza bennük azt, ami a  legbecsesebb: tudati 
önállóságukat, egyedi voltukat és benső közösségre való szom-
jukat. Ez a beteges félelem mindenfajta csoporttól megakadá-
lyozza őket abban, hogy közösségben éljenek. Szükségük van 
saját függetlenségükre, ami azonban nem akadálya annak, hogy 
szeressék a többieket, legyen bennük együttérzés, elviseljék 
a felelősséget. Csak éppen tág személyes térre van szükségük.

Január 4.

Nagy a különbség az emberek között aszerint, hogy a sze-
gényebb országokban, vagy a nyugati országokban élnek. 

Az előbbiekben a széles értelemben vett család erős és jól 

összeforrott; Nyugaton a család szétbomlóban van, és az 
embereket arra ösztönzik, hogy individualista módon éljenek, 
a sikerlétrán kapaszkodjanak felfelé, gazdagságra, hatalomra és 
a lehető legnagyobb függetlenségre törekedjenek. A szegényebb 
országok lakóiban megvan az összetartozás, a biztonság, a béke 
érzése, de némely esetben nem fejlődik ki személyes tudatuk, 
szabadságuk és kreativitásuk. Bizonyos módon foglyai a csoport-
nak. A nyugati országokban élők gyakran egyedül, bizonytalan-
ságban érzik magukat; csak halványan van meg bennük a valahová 
tartozás érzése, s néha nem tudnak tájékozódni saját identitásuk 
és az erkölcsi értékek viszonylatában. Gyakran úgy kompenzál-
ják bizonytalanságérzésüket, hogy falat építenek a szívük köré, 
s kifejlesztik alkotóképességüket, és ezáltal nem szorulnak rá 
másokra. Mindkét esetben hiányzik a valódi szabadság.



12 13

Január 5 . 

H  a az afrikai falvakat nézem, megállapíthatom, hogy ott 
a hagyományokon keresztül élnek közösségi életet. Min-

denkinek megvan az az érzése, hogy a többiekhez tartozik: 
egyazon etnikumból, egyazon faluból való, az emberek valóban 
testvérek. A Le Mans-i püspök, Agrel jut eszembe, aki az 
abidjani repülőtéren találkozott egy vámossal: úgy csókolták 
meg egymást, mint két testvér, mert ugyanabból a  faluból 
származtak. Valamiképpen egymáshoz tartoztak. Az afri-
kaiaknak nem kell közösségről beszélni, ők erőteljesen megélik 
azt. Úgy hallottam, hogy az ausztrál bennszülöttek semmire 
se vágynak a mi technikai világunkból, kivéve az autót, amely 
lehetővé teszi számukra, hogy törzsük tagjait meglátogassák. 
Az egyetlen fontos dolog számukra ez a  testvéri kapcsolat, 
melyet gondosan ápolnak. Állítólag olyan egység van közöttük, 

hogy még egymástól több száz kilométerre is megérzik, ha 
valamelyikük meghal. A szívükkel érzik meg. René Lenoir a Les 
exclus (A kizártak)1 című könyvében így ír a kanadai indiánokról: 
ha egy gyermekcsoportban azt díjazzák, aki elsőnek válaszol egy 
kérdésre, a gyerekek mind összedugják a fejüket, hogy megtalál-
ják a helyes választ, s miután megegyeztek benne, mindnyájan 
kiáltják a  feleletet. Elviselhetetlennek éreznék, hogy egy 
nyerjen, s a többség veszítsen: aki nyerne, elkülönülne a többitől, 
testvéreitől. Megnyerné a díjat, de elveszítené a közösséget.

Január 6 .

A mi nyugati civilizációnk: versenycivilizáció. A gyerek már 
az iskolában elkezd „nyerni”; szülei el vannak ragadtatva, 

amikor első valamiben. Így aztán az individualista anyagi előbbre 
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jutás és a magasabb posztra való felkapaszkodás vágya – maga-
sabb állás: nagyobb tekintély – fölébe kerekedett a lelki egység, 
az együttérzés és a közösség iránti érzéknek. Most az a divat, 
hogy az ember többé-kevésbé egyedül él a maga kis házában, 
féltékenyen őrzi javait, és igyekszik tovább gyarapítani azokat; 
ajtaján a tábla: „Harapós kutya”. A Nyugat elvesztette a közös-
ség iránti érzékét, s éppen ezért alakulnak itt is, ott is kis 
csoportok, amelyek megpróbálják megtalálni azt, ami elveszett.

Sokat tanulhatunk az afrikaiaktól és az indiaiaktól. Felhív-
ják a figyelmünket arra, hogy a közösség lényege az összetar-
tozás érzése. Ez az érzés ugyanakkor néha megakadályozza, 
hogy a többi csoportot szeretettel és tárgyilagosan nézzék. 
Ekkor törnek ki a törzsi meg a vallási háborúk. Az is előfordul, 
hogy az afrikai közösség élete megmarad a  félelem talaján. 
A csoport, a törzs életet és szolidaritási érzést ad, megvéd és 
biztonságot nyújt, de nem mindig felszabadító erő. Ha valaki 

kiszakítja magát köréből, egyedül marad félelmeivel és sebeivel, 
szemben az ellenséges erőkkel, a rossz szellemekkel és a halál-
lal. Ezek a félelmek rítusokban vagy fétisekben nyernek konk-
rét formát, amelyek az összetartó erőt képviselik. Az  igazi 
közösség azonban felszabadít.

Január 7.

Emlékszem, amikor a 70-es évek elején Martin Luther King 
egy tanítványa egy chicagói összejövetelen, amelyen több 

ezer fekete vett részt, kijelentette: „Az én népemet megalázzák.” 
Teréz anya pedig azt mondja: „Az én népem éhezik.”

Az én népem: a közösségem, az együtt élő emberek kis közös-
sége, de a körülötte élő nagyobb közösség is, amelyért az ember 
él. Legyünk egymáshoz közel, vagy egymástól távol, testvéreim 
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a testembe vannak beleírva. Én hordozom őket, ők hordoznak 
engem, és ha találkozunk, felismerjük egymást. Egymásért 
lettünk teremtve ugyanabból a földből, egyazon test tagjai 
vagyunk. „Az én népem” kifejezés nem azt jelenti, hogy fel-
sőbbrendű helyzetben vagyok velük szemben, hogy pásztoruk 
vagyok és gondozom őket, hanem azt, hogy ők az enyémek, 
éppen úgy, ahogy én az övék vagyok. Szolidárisak vagyunk 
mindannyian. Ami őket érinti, engem is érint. Ez a kifejezés: 

„az én népem”, nem jelenti azt, hogy léteznek más népek, amelye-
ket nem tűrök el. Nem, „az én népem” az én közösségem, amely 
azokból áll, akik ismernek és magukénak vallanak engem. Ugró-
deszka lehet – annak kell lennie – az egész emberiség felé. Nem 
lehetek mindenki testvére, ha nem szeretem mindenekelőtt „az 
én népemet”.

Január 8 . 

Minél jobban halad valaki a gyógyulás és a belső egység felé, 
annál jobban növekszik és mélyül ez a hovatartozási érzés. 

S nemcsak a másokhoz és a közösséghez való tartozás érzése, 
hanem az egész világhoz, a földön a levegőhöz, a vízhez, minden 
élőlényhez, az egész emberiséghez való tartozás érzése is. 
Ha a közösség valahová tartozási érzést ad az embernek, egyide-
jűleg segíti is abban, hogy vállalja magányát az Istennel való sze-
mélyes találkozás során. A közösség ilyenformán is nyitott az 
egész világra és minden emberre. A közösség: a nyitottság helye. 
Mi mindnyájan a világegyetemhez tartozunk, mindnyájan kapunk 
tőle valamit, és adunk neki valamit. Mindnyájan egy egésznek 
a részei vagyunk. Ma az a veszély fenyeget, hogy elfelejtjük ezt, és 
azt hisszük, mi vagyunk a világ közepe, azt gondoljuk, hogy 
a többi ember mind a mi kedvünkért él itt. Meg kell halnunk az 



18 19

effajta romboló egoizmus számára, és újjá kell születnünk egy 
olyan szeretetre, amely megtanít bennünket adni és kapni.

Január 9. 

A  közösség abban különbözik a baráti társaságtól, hogy 
a közösségben szóban is megfogalmazzuk egymáshoz 

való tartozásunkat és kapcsolatunkat, kinyilvánítjuk céljainkat 
és azt, hogy milyen szellemben egyesülünk. Mindnyájan felis-
merjük, hogy felelősek vagyunk egymásért, és hogy ez a kapcso-
latunk Istentől ered, Isten ajándéka. Ő választott ki minket, és 
hívott össze a szeretet és a kölcsönös gondoskodás szövetségében. 
Egy baráti társaság is válhat közösséggé, ha az odatartozás érzése 
fokozódik, amikor a társaság kinyílik mások felé, és tagjai las-
sanként kezdik valóban felelősnek érezni magukat egymásért.

Január 10.

A közösségek akkor igazán közösségek, ha nyitottak mások 
felé, ha sebezhetők és alázatosak maradnak, ha tagjaik 

gyarapodnak a szeretetben, együttérzésben és alázatosságban. 
Megszűnik azonban közösség mivoltuk, ha tagjaik bezárkóz-
nak önmagukba, mert biztosak abban, hogy egyedül ők birtokolják 
a bölcsességet és az igazságot, és – követ kezés képpen – a többieknek 
úgy kell cselekedniük, ahogyan ők cselekednek: azoknak kell tőlük 
tanulniuk.

Január 11.

A közösség valahová tartozás és nyitottság, ugyanakkor 
szeretet is minden egyes ember iránt. Más szóval úgy is 
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mondhatnánk, hogy a közösséget ez a három tényező határozza 
meg: minden embert szeretni, egymással szorosan összetar-
tozni, és megélni küldetésünket.

A közösségben az egyes embert szeretjük, nem pedig az 
elvont értelemben vett közösséget: nem egy egészet, egy intéz-
ményt vagy egy ideális életmódot. Az ember az, aki számít, az 
embert kell szeretni, elfogadni olyannak, amilyen, és oly módon, 
hogy Isten terve szerint növekedjék és az élet forrásává váljék. 
Mindezt pedig nemcsak átmenetileg, hanem állandóan. Mivel 
az egyes emberek összetartoznak, egy családot, egy népet, egy 
nyájat alkotnak. S ez a nép egészében arra hivatott, hogy jel és 
tanú legyen, sajátos küldetést töltsön be; ez az ő karizmája és 
tálentuma.

Január 12. 

Az olyan közösség, amely inkább törődik saját magával, 
tökéletességének, stabilitásának, biztonságának látszatá-

val, mint a benne élő emberekkel, az ő növekedésükkel és belső 
szabadságukkal, hasonló az olyan szónokhoz, aki nagyobb 
gondot fordít beszédének szépségére és logikájára, mint arra, 
hogy a hallgatóság hallja-e, érti-e.

A közösség sohasem előbbre való, mint az egyes ember, hiszen 
az egyes emberek számára és az ő növekedésükre van rendelve. 
Szépsége és egysége az egyes személyek kisugárzásából, a ben-
nük lévő fényből és szeretetből fakad, és abból, ahogyan sze-
retik egymást.
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Január 13 .

Egy igazi közösségben minden embernek rendelkeznie kell 
azzal a lehetőséggel, hogy megőrizze lényének mélységes 

titkát, amelyet nem kell szükségképpen kiadnia a többieknek, 
talán még meg sem kell osztania velük. Vannak Istennek bizo-
nyos adományai*, bizonyos szenvedések, bizonyos ihletforrások, 
amelyeket nem szükséges kiszolgáltatni az egész közösségnek. 
És mindenkinek legyen meg a lehetősége arra, hogy személyes 
tudatában és lelki életében elmélyüljön. Éppen ebben áll a közös-
ség gyengesége és ereje: gyengesége, mert adva van egy isme-
retlen tényező, minden egyes ember személyes tudatának 

*  A szerzőnél az „adomány” (don) szó olyan Istentől kapott tulajdonsága, képessége 
valakinek, amellyel támogathatja, építheti embertársait és a közösséget. A könyvben ez 
a szó legtöbbször ebben az értelemben fordul elő, és a „tálentum” szó minden esetben 
ennek szinonimájaként jelenik meg – a szerk.

ismeretlenje, hiszen szabadsága folytán minden egyes ember 
elmélyülhet az önzetlenségben és az adásban, s ezzel építheti 
közösségét; vagy éppen ellenkezőleg, elfordulhat a szeretettől, 
önzőbbé válhat, megfutamodhat, s ezzel árthat a közösségének. 
Gyengeség azért is, mert ha az emberi személy s annak Istennel 
és az igazsággal való egysége mindennél előbbre való, akkor az 
illető Istennek egy újabb hívására esetleg más helyet talál magá-
nak a közösségben, s nem vállalja többé azt a feladatot, amelyet 
a közösség netán leghasznosabbnak talált, sőt előfordulhat, 
hogy fizikailag elhagyja a közösséget. Isten útjai egy személlyel 
kapcsolatban nem mindig tisztán emberi vagy a vezetők által 
kijelölt utak, nem az emberi értelem és tapasztalat útjai. De az 
egyénnek ez az előbbrevalósága erő is, mert nincs erősebb egy 
szerető szívnél, amely önzetlenül odaadja magát Istennek és 
a többieknek. A szeretet erősebb, mint a félelem.
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Január 14. 

H  a a közösség nem csupán a kollektív lelkiismeretet, s az 
ezzel járó biztonságot szolgálja, hanem a személyes sza-

badság növekedését is, lesznek olyan pillanatok, amikor egyesek 
konfliktusba kerülnek közösségükkel. Ettől a konfliktustól és 
a netán belőle származó elszigeteltségtől való félelem miatt 
aztán egyesek nem követik majd személyes szabadságuk és 
lelkiismeretük szavát, inkább „nem csinálnak cirkuszt”; mások 
inkább személyiségük növekedését választják, viszont elszige-
teltség lesz az osztályrészük, és szorongás nyomasztja őket, 
mert úgy érzik, hogy elváltak a csoporttól.

Ilyen helyzet főleg akkor áll elő, ha egy olyan ember, aki 
meghívást kapott a személyes növekedésre, egy ellangyosodott, 
középszerűvé vált, önmagába zárt csoport tagja. Az az elszige-
teltség és szorongás, amelyet ilyenkor átél, az Istennel való 

mélyebb misztikus egyesülésre vezetheti. Minthogy a csoport-
ban nem talál többé támaszra, Istenhez kiált. „Aki szomjazik, 
jöjjön hozzám és igyék!”– mondja Jézus. Akik így szenvednek, 
új erőt, új szeretetet találnak Isten Szívében. Az Atyával való 
benső közösségük elmélyül.

Ennek a benső közösségnek a hiteles volta megnyilatkozik 
szakadatlan erőfeszítésükben, hogy hűségesen szeressék test-
véreiket anélkül, hogy bírálnák vagy elítélnék őket.

Január 15 . 

A közösség mindig arra hívja az embert, hogy több legyen. 
Egyeseket könnyen elfojthat a csoport, sőt manipulálhat; 

az is előfordulhat, hogy rettenetes félelem lesz úrrá rajtuk, hogy 
a csoport kiveti magából őket, ha ellentétbe kerülnek vele vagy 
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látszatra különböznek a többiektől. Az összetartozásnak min-
dig a fejlődést kell szolgálnia. „Kinek akarok tetszeni?”– ez a helyes 
kérdés. Ha mindig arra törekszünk, hogy Jézusnak tessünk, és ne 
csak a csoportnak, akkor növekedünk, és a közösség az embere-
ket szolgálja. Természetesen Jézus azt is akarja, hogy alávessük 
magunkat egy csoportnak. Ezen a téren szükség van a meg-
különböztetés és a bölcsesség ajándékára.

Január 16 . 

A közösségben leomlanak a védőfalak. A külsőségek, az 
álarcok eltűnnek. De ez nem könnyű dolog. Sokan éppen 

oly módon építették fel személyiségüket, hogy sebzett szívüket 
függetlenségből épült védőfalak mögé rejtették, olyan magatar-
tást vettek fel, mely azt tükrözi: „Én tudom, te nem tudod.” 

Nagyon tevékenyek, és tevékenységük azt fejezi ki: nekik 
szükségük van arra, hogy bizonyítsanak, sikerélményt szerez-
zenek, ellenőrizzenek, terveket készítsenek és elismerést 
nyerjenek. Mások a depresszió, a félénkség vagy a behódolás 
álarca mögé rejtették szívüket, nem merik hagyni, hogy igazi 
személyiségük előbukkanjon.

Igazi közösség akkor kezd el létezni, amikor a tagok nem 
rejtőznek el többé egymás elől, amikor már nem iparkodnak 
igazi vagy állítólagos értékeiket bizonyítani. A védőfalak leom-
lottak, s ők együtt a benső közösség élményét élhetik át.

Január 17. 

A lelki közösség, a benső közösség közös szeretetélményen 
alapul; annak elismerése, hogy egy test vagyunk, egy nép, 
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melyet Isten arra hívott meg, hogy szeretet és béke forrása 
legyen. Inkább csendben valósul meg, mint szavakban, inkább 
az ünneplésben, mint a munkában. Nyitottság és bizalom élmé-
nye, mely az ember lényének mélyéből buggyan elő. A Szentlélek 
adománya.

A közösség mindenekelőtt a lelki közösség helye: tehát a min-
dennapi életben elő kell mozdítani azokat a valóságokat, szim-
bólumokat, találkozásokat és ünnepléseket, amelyek a lelki 
közösség tudatát felébresztik. Amikor egy közösség már nem 
más, csak munkahely, akkor veszélybe kerül.

Január 18 . 

Amikor olyan emberek lépnek be egy közösségbe, akik 
megtapasztalták egy nagyváros magányát, vagy agresszív, 

kitaszító világban éltek, nagyon éltetőnek találják a közösség 
melegét és szeretetét. Lassan levetik álarcukat, lebontják 
védőfalaikat, sebezhetővé válnak. A benső közösség és mély-
séges öröm idejét élik.

Amikor azonban leveszik álarcukat és sebezhetővé válnak, 
azt is felfedezik, hogy a közösség rettenetes hely, mivel a kap-
csolatok helye, mert feltárja érzésvilágunk sebzettségét, és arra 
is ráébreszt, milyen nehéz is lehet együtt lenni másokkal, 
különösen bizonyos személyekkel. Mennyivel könnyebb köny-
vekkel és tárgyakkal, televízióval, kutyával, macskával együtt 
élni! Mennyivel könnyebb egyedül élni, és csak akkor tenni 
valamit másokért, amikor kedvünk van hozzá!
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Január 19.

Amikor mindennap ugyanazokkal az emberekkel vagyunk 
együtt, akkor úgy tűnik, hogy minden lázadás, gyűlölet, 

irigység, minden másoktól való félelem és az a szükségérzet, 
hogy uralkodjunk, elmeneküljünk vagy elbújjunk, életre kel 
kisgyermekkorunk sebeiből, azokból a pillanatokból, amikor 
úgy éreztük, hogy nem szeretnek, elhagynak vagy túlságosan 
gyámkodnak felettünk. Mintha ez a sok nyomorúság mind 
tudatunk felszínére kerülne a sírból, amelyben eddig megbújt. 
Az ember szorongást érez bizonyos személyek közelsége miatt, 
akik túl sokat kérnek tőle, vagy egyszerűen azért, mert jelenlétük 
eszébe juttatja szüleit, akik ellentmondást nem tűrő szellemben 
nevelték, vagy akiknek nem volt idejük arra, hogy meghallgassák.

Január 20.

A közösség olyan hely, ahol feltárulnak az egyén korlátai, 
félelmei és önzése. Az ember felfedezi szegénységét és 

hibáit, képtelenségét arra, hogy kijöjjön egyesekkel, „zárlatait”, 
megzavart érzelemvilágát vagy szexualitását, kielégíthetetlen-
nek tűnő vágyait, frusztráltságait, féltékenységeit, gyűlöletét 
és rombolni vágyását. Amíg egyedül volt, azt hihette, hogy 
mindenkit szeret. Mivel most állandóan másokkal együtt él, 
rájön, mennyire képtelen szeretni, mennyire visszautasítja 
a többieket, mennyire be van zárva önmagába. S ha valaki kép-
telen szeretni, mi jó marad még benne? Csak a kétségbeesés, 
a szorongás és a rombolni vágyás. És a szeretet illúziónak tűnik 
számára. Az ember belső elszigeteltségre és halálra van ítélve.
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Január 21. 

A közösségi élet kínos módon feltárja minden ember korlá-
tait, gyengeségeit és sötétségét; gyakran váratlanul feltárja 

a benne rejtőző szörnyeket. Márpedig ezt a leleplezést nehéz 
elviselni. Az ember nagyon gyorsan igyekszik eltávolítani 
ezeket a szörnyeket, vagy újra elrejteni őket, azt állítva, hogy 
nem is léteznek; vagy elmenekül a közösségi életből és a mások-
kal való kapcsolattól, vagy azt állítja, hogy a sok szörnyeteg 
nem is az övé, az mind másé, mert mások a bűnösök, nem ő!

Január 22.

A házasság nemcsak a mézeshetekből áll; elszegényedéssel 
és veszteséggel is jár. Mindkét fél elveszti személyes füg-

getlenségét. Mindkét fél feláldozza önző énjét egy olyan kap-
csolatért, amelyben a férfi és a nő eggyé válik. Ez a szenvedés 
a velejárója a közösségi életnek is. A közösség az a hely, ahol az 
önző én hatalma feltárul, és ennek az énnek meg kell halnia, 
hogy az emberek egy testté legyenek, és élet forrásává váljanak. 
Jézus mondta: „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal 
el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12,24)

Január 23. 

Amikor mindez a belső szenvedés felszínre kerül, felfedez-
zük azt is, hogy a közösség biztonságos hely. Végre vannak 

emberek, akik igazán meghallgatnak minket, lassanként 
lehetővé válik, hogy feltárjuk előttük ezeket a bennünk lakó 
szörnyeket, a lényünk mélyén rejtőző összes bűntudatérzést. 
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Barátaink segítenek abban, hogy elfogadjuk őket, rámutatva, 
hogy ezek a szörnyetegek védik sebezhetőségünket és szeretet-
szomjunkkal párosuló félelmünket a szeretettől. Ott sorakoznak 
sebesült szívünk kapujában. Mindegyikünkben van szeretet-seb, 
egy segélykiáltás, hogy becsüljenek, értékeljenek, páratlan, 
egyedi és fontos személynek tekintsenek minket.

Január 24.

S zívünk összetört és vérzik. Annyira vágyunk egy végtelen, 
megtestesült szeretetre, amely nem semmisíti meg szabad-

ságunkat, amely nem manipulál, hanem szabadságot és teremtő-
erőt ad nekünk. A közösségi élet a feltárása ennek a mély 
sebnek. Csak akkor kezdhetjük el nézni és elfogadni ezt a sebet, 
amikor felfedezzük, hogy Isten hihetetlen módon szeret bennün-

ket. Nem vagyunk borzalmas bűnösök, szörnyűséges emberek, 
akik csalódást és sebet okoztak szüleiknek és másoknak. Isten 
megtapasztalása az imában és az a tapasztalat, hogy szeretnek 
és elfogadnak bennünket a közösségben, amely biztos hely lett 
számunkra, lassanként lehetővé teszi, hogy elfogadjuk magun-
kat olyannak, amilyenek vagyunk, sebeinkkel és a bennünk lévő 
szörnyetegekkel együtt. Sebesültek vagyunk, de szeretnek 
minket; növekedhetünk, nyitottabbá és együttérzőbbé válha-
tunk; küldetésünk van. A közösség a felszabadulás és a növe-
kedés helyévé lesz.
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Január 25 .

Az a seb, amelyet mindnyájan hordozunk, amely elől mene-
külni próbálunk, Istennel és testvéreinkkel való találkozá-

sunk helyévé, az eksztázis és az örök nászünnep helyévé válhat. 
A magány, a bűntudat és az alacsonyabb rendűség érzése, amely 
elől menekülünk, a felszabadulás és az üdvösség terévé válik.

Január 26.

S  zívünkben mindig konfliktus dúl, a gőg és az alázatosság, 
a gyűlölet és a szeretet, a megbocsátás és a haragtartás, az 

igazság és a hazugság, a nyitottság és a bezárkózás örök harca. 
Mindenki a felszabadulásnak ezt az útját járja, ezen át halad 
a belső egység és a gyógyulás felé.

Január 27.

Amikor a korlátok kezdenek lehullani, szívünk egész szépségé-
vel és minden szenvedésével feltárul. A sebek és a bűn miatt 

a szív tele van sötétséggel, bosszúvággyal, de ugyanakkor ez az 
a hely, ahol Isten lakik: a Lélek temploma. Nem szabad félnünk 
ettől a sebezhető szívtől, melyet vonz a szexualitás, és amely képes 
a gyűlöletre, a féltékenységre. Nem szabad kibúvót keresnünk 
a hatalomban és a tudásban, hogy elnyerjük saját dicsőségünket és 
függetlenségünket. Ellenkezőleg, hagyni kell, hogy Isten elfoglalja 
szívünkben az őt megillető helyet, megtisztítsa, és világosságot 
gyújtson benne. Amint lassan-lassan eltávolítják sírunkról a követ 
és feltárul küldetésünk, felfedezzük, hogy szeretnek minket és 
megbocsátanak nekünk; akkor a sírbolt a szeretet és a Lélek hatal-
mánál fogva az élet helyévé válik. A szív újra tisztaságban él. Isten 
kegyelméből új életet fedezünk fel, amely a Lélekből születik.
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Január 28 .

Ez a leszállás a szív mélyébe a szenvedések sötét alagútja, de 
egyúttal a szeretet felszabadulása is. Fájdalmas dolog, ami-

kor az önzés, az önigazolási szükséglet és az öncélú dicsőség-
vágy korlátai megroppannak és lehullanak. Felszabadulást 
jelent, amikor a bennünk lévő gyermek újra megszületik, és az 
önző felnőtt meghal. Jézus mondja, hogy ha nem leszünk 
olyanok, mint a kisgyermekek, nem léphetünk be a Mennyek 
Országába. A szeretet kinyilatkoztatása nekik szól, nem pedig 
a világ bölcseinek és ügyeskedőinek.

Január 29.

Amikor valóban a szívünk szerint élünk, a bennünk lakó 
Lélek szerint élünk. Úgy látjuk a többieket, ahogyan Isten, 

látjuk sebeiket és szenvedéseiket, de őket már nem probléma-
ként kezeljük, Istent látjuk bennük. Amikor azonban elkez-
dünk így élni, a korlátok védelme nélkül, nagyon sebezhetők 
és nagyon szegények leszünk. „Boldogok a lélekben szegények, 
mert övék a Mennyek Országa.” Ez a szegénység válik gazdag-
ságunkká, mert ettől a perctől kezdve már nem a saját dicső-
ségünkért élünk, hanem Isten szeretetéért és hatalmáért, amely 
a gyengeségben mutatkozik meg.
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Január 30.

Ma egyre több olyan csoport van, amely a nagy, nemes 
célok felé tör. Vannak békemozgalmak, ökológiai moz-

galmak, vannak mozgalmak az elnyomottak érdekében, a nők 
felszabadításáért, a kínzások ellen stb.

Mindegyik mozgalom fontos. Mind az igazságot és a sza-
badságot sugározza; mind azért dolgozik, hogy igazságosság 
és béke legyen a világon, feltéve ha a közösségi élet alapján 
állnak, és egyre jobban tudatosítják, hogy minden emberben 
(s nemcsak bizonyos kategóriákhoz tartozó személyekben) van 
egy olyan világ, ahol sötétség, félelem, gyűlölet uralkodik. 
Különben az a veszély fenyeget, hogy ezek a mozgalmak igen 
agresszívvá válnak, és a világot elnyomókra és elnyomottakra, 
jó emberekre és rossz emberekre osztják fel. Gyakran meglát-

juk a rosszat és küzdünk ellene saját magunkon kívül, azért, 
hogy ne lássuk meg magunkban.

Január 31.

Egy közösség és egy kizárólag egy adott célra törekvő cso-
port között az a különbség, hogy ez utóbbi az ellenséget 

a csoporton kívül látja. A küzdelem kifelé irányul, és végül lesz 
egy nyertes, meg egy vesztes. A csoport tudja, hogy igaza van, 
hogy övé az igazság, és igyekszik azt másokra ráerőltetni. Egy 
közösség tagjai viszont tudják, hogy a harc minden emberen 
belül és a közösségen belül folyik, hogy a küzdelmet a gőg, 
az elitizmus, a gyűlölet és a depresszió valamennyi hatalmas-
sága ellen kell vezetni: ezek azok az ellenségek, amelyek 



megsebesítik és szétzúzzák a többieket, és mindenféle megosz-
lást, háborút okoznak. Az ellenség bent van, nem odakint.

Február




