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A jó neveléshez szeretni 
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egyformán kell kell 
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Szent Marcellin

Ha az Úr 

nem építi a házat, 
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fáradnak.
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BEMUTATKOZÁS

KEDVES TESTVÉREK 
ÉS A MARISTA 
CSALÁD TAGJAI!



2007. június 6.

Szent Marcellin ünnepe 

Kedves testvérek és a marista család tagjai! 

Marcellin Champagnat első követői számára a fi vért és az apát jelen-
tette. Ez nem meglepő, hiszen a fi atal pap és tanítványai sok mindenben 
osztoztak.

Jean-Marie Granjon, Jean-Baptiste és Jean-Claude Audras testvérpár, 
Antoine Couturier, Barthélemy Badard, Gabriel Rivat és Jean-Baptiste 
Furet egyszerű, falusi gyerekek voltak, akik kezük munkájából éltek, és 
nem voltak tanultak, műveltek. Már tudjuk, hogy magának az alapítónak 
is keményen küzdenie kellett azért, hogy legyőzze iskolázottságbeli hiá-
nyosságait, melyek miatt keserű tapasztalatokra tett szert a szeminárium-
ban. 

De ezek a gyerekek, akiket Marcellin maga köré gyűjtött, hasonló élet-
körülményeik és élettapasztalatuk révén mélyebb, odaadóbb kapcsolatot 
alakítottak ki egymással - összetartottak. Mivel az alapító Istent szerető 

ember volt, segítségével első testvérei is azokká lettek. Egyre inkább tu-
datosult bennük Isten jelenléte, és megtanultak bízni a Gondviselésben 
Marcellin segítő oltalmazása mellett.

Marcellin azt tanította nekik, hogy kövessék Mária példáját, mivel tud-
ta, hogy ez az út vezeti el őket ahhoz, hogy életüket az Úrban teljesítsék ki. 
Azon igyekeztek tehát, hogy Mária életpéldája szerint éljenek. Az alapító 
apostoli elképzeléséhez hűen, a fi atalok teljes mértékben magukévá tették 
a szegények iránti együttérzést, és egymást erősítve mindent megtettek 
azért, hogy életkörülményeiken javítsanak. 

Idővel evangéliumértelmezésük megváltozott, és az őket inspiráló, rá-
juk hatással levő személy értékeit és jellemvonásait tükrözte. Évekkel ké-
sőbb sokan közülük úgy emlékeztek erre az elszánt és határozott papra, 
mint egy lelkes és gyakorlatias emberre, aki alázattal teli és ötleteit azon-
nal tettre váltja. Ebből alakult ki ez az egyszerű és gyakorlatias lelkiség, 
amelyet ő magától értetődően megosztott testvéreivel. 

Ez a szellemiség abból fakadt, hogy Marcellin bizonyos volt benne, hogy 
Jézus szeretete és Mária hívja el őt. Más úttörő marista társakkal együtt 
meggyőződéssel vallotta: Mária akarata volt, hogy társasága az egyházban 
való lét és szerepvállalás egyik új útja legyen. És Fourvière-ben megálla-
podtak abban, hogy együtt váltják valóra ezt az álmot.

Mi ezt a lelkiséget Marcellin Champagnattól és első testvéreitől értékes 
örökségként (C49) kaptuk, amit minden előző generáció saját viszonyai 
szerint alkalmazott és frissített úgy, hogy nem tévesztette szem elől marista 
és apostoli dimenzióját. Most nekünk kell ezt képviselnünk azokban a kü-
lönböző kultúrákban és élethelyzetekben, amelyekben a rend jelen van. 
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A 2001. évi általános rendgyűlésen részt vett testvérek arra kérték az új 
főtanácsot, hogy készítsen egy útmutatót, amely Marcellin Champagnat 
apostoli marista szellemiségét szélesebb közönség számára is be tudná 
mutatni. Az általános rendgyűlésen résztvevő tartományi képviselők tu-
datában vannak, hogy a rend indulása óta ez a szellemiség vonzó volt 
Marcellin testvérei és a marista laikusok számára is. Számomra megtisztel-
tetés, hogy bemutathatom a Sziklából fakadó forrásvíz - marista lelkiség, amely 
Marcellin Champagnat lelki örökségéből fakad című dokumentumot..

Ez az útmutató sok kéz munkájának és számos megbeszélésnek az 
eredménye. Meg kell jegyezni, hogy minden autentikus szellemiség élő 
és dinamikus, ezért az itt leírtak nem számítanak egy-egy adott kérdésről 
alkotott végleges véleménynek, hanem valaminek, amit a történelem je-
len pillanatára érvényesnek gondoltunk.

A dokumentum tartalmának kidolgozásában sokan vettek részt és fon-
tos szerepet játszottak, mégis volt egy, számos országból érkezett marista 
testvérből és laikus munkatársból álló csoport, aki ezt a projektet az elejétől 
a végéig véghezvitte. Köszönetemet fejezem ki azoknak, aki részt vettek 
ebben a törekvésben, főképpen a nemzetközi bizottság tagjainak: Benito 
Arbués testvér, FMS, Bernard Beaudin testvér, FMS, Nicholas Fernando 
testvér, FMS, Vivienne Goldstein nővér, SM, Maurice Goutagny testvér, 
FMS, Lawrence Ndawala testvér, FMS, Spiridion Ndanga testvér, FMS, 
Graham Neist testvér, FMS, Bernice Reintjens, Agnes Reyes, Vanderlei 
Soela, Miguel Ángel Santos testvér, FMS, Luis García Sobrado testvér, FMS, 
és külön köszönet Peter Rodney testvérnek, FMS, főtanácstagnak, aki a 
csoportmunkát koordinálta.

Mint ahogy már említettük, a marista apostoli szellemiség Isten élő és 
dinamikus megtapasztalása, amely egyszerre irányul a szemlélődés és a 
cselekvés felé. Jézus szeretetének tudatában és Mária hívására vállaljuk 
azt a feladatot, hogy elvigyük az Örömhírt a társadalom szélére szorult 
gyerekekhez és fi atalokhoz. 

Így érthető meg a szöveg címe is: Sziklából fakadó forrásvíz. Akik ismerik 
Marcellin Champagnat történetét, tudják, hogy az Hermitage házat saját 
kezűleg építette, s a hozzá felhasznált követ is maga vágta. Az Hermitage 
területét átszelő Gier patak vize volt a második legfontosabb dolog a szüle-
tő közösség életben maradásához. Ez a két kép segít abban, hogy a Sziklá-
ból fakadó forrásvíz dokumentumon keresztül a marista apostoli szellemiség 
arra a helyre kerüljön, ahol mindannyiunk életében lennie kell, és azoké-
ban is, akiknek sikerül megismerni és megszeretni az alapítót, ugyanúgy, 
ahogy sok évvel ezelőtt első tanítványai tették. Kívánom, hogy amit ezek 
a lapok magukban rejtenek, segítsen nektek elmélyülni személyes tapasz-
talataitokban és növekedni a hitben. 

Szeretettel: 

 Seán D. Sammon testvér, FMS 
 rendfőnök 
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BEVEZETÉS
Marista lelkiség

Mérföldkövek 
lelkiségünk 
kialakulásában

Hogyan értelmezzük 
és használjuk ezt 
a szöveget?



Feladatunk
2001-ben, 20. általános rendgyűlésünkön 

felmerült, hogy elmélkedjünk továbbra is 
lelkiségünkről és rögzítsük gondolatainkat 
egy 1998-ban kiadott Marista oktatási misszió 
című dokumentumhoz1 hasonló másik 
írásban. E feladat értelmezése során, a főta-
nács úgy gondolta, hogy ez a szöveg segítség 
lehet a marista lelkiség-szellemiség és annak 
jelenkori megtapasztalása értékelésében, és 
hogy el tudjunk gondolkodni, el tudjunk 
mélyülni e lelkiség megértésében. Nem volt 
célunk egy olyan írás létrehozása, amely 
végleges útmutatóként működne, hanem 
sokkal inkább annak kifejezéséről van, szó, 
hogy ma mit értünk e lelkiség alatt. Ezért 
fontosnak tartottuk összefoglalni, hogyan 
alakult ki a marista istenkeresés, hogyan vert 
gyökeret és hogyan kezdett virágozni. Ezt a 
lelki gazdagságot részletesen kellett bemu-
tatnunk ahhoz, hogy ajándékként át tudjuk 
nyújtani az egyháznak és a világnak, és elő 

tudjuk segíteni életünk hitben történő növe-
kedését, mind a személyes élet, mind pedig 
a különböző emberi közösségek területén, 
amelyekben élünk. Ezen dokumentum célja, 
hogy segítse egy apostoli és Mária életpéldája 
szerinti lelkiség kialakítását pasztorális felada-
taink során. 

A marista lelkiség
Életünk során lelki valóságunk dinamikusan 

változik megélt tapasztalataink alapján. Amit 
mi lelkiségünknek nevezünk, egy részről a 
szerint változik, hogy ezeket a tapasztalatokat 
mennyire tesszük magunkévá, más részről ez 
a lelkiség formálja a többi emberrel, a világgal 
és Istennel fennálló kapcsolatainkat. 

Amikor lelkiségről beszélünk, arra a kiolt-
hatatlan tűzre gondolunk, amely bennünk ég, 
odaadással tölt el minket Isten országának2 
építése iránt, és életünket irányító erővé válik 
oly módon, hogy Krisztus Lelke vezet minket. 

Minden keresztény, aki így él, növekszik a 
szentségben.3

Mi a keresztény szellemiséget különleges 
módon éljük meg: Mária életpéldája szerint 
és apostoli módon.4 Ez egy megtestesült szel-
lemiség, amely Marcellin Champagnattól*5 
indult ki, termőtalajra talált az első testvérek 
között, akik ezt nekünk értékes örökségként 
adták tovább.6 

Bár közös gyökerekből táplálkozunk egyéb 
marista életfelfogásokkal*, minket sajátos 
lelkiség jellemez. Annak érdekében, hogy ezt 
a lelkiséget a változó élethelyzetekben és az 
eltérő kultúrákban képviselni tudjuk, folya-
matosan meg kell újulni a Szentlélek és saját 
személyes illetve közösségbeli együttes erőfe-
szítéseink által.7 Ez a lelkiség erősíti egysé-
günket és tartja fenn életünk és hivatásunk 
dinamizmusát.8 Ezért amikor a “marista” kife-
jezést használjuk ebben a dokumentumban, 
kizárólag azokra gondolunk, akiknek lelki-
szellemi életét Marcellin Champagnat örök-
sége alapozza meg. 

Mérföldkövek 
lelkiségünk 
kialakulásában 

Marcelinnek megadatott, hogy mély kapcso-
latot éljen meg Jézussal és Máriával. Marista 
lelkiségünk ezzel az adománnyal kezdődött. 
Első inspirációját – melyhez hozzájárultak 
személyisége és élete eseményei – a Szentlé-
lektől kapta. Ebből ered az általa és első közös-
sége által kialakított karizma*, s idővel ez a 
kreatív módon gyakorolt karizma sajátos, az ő 
közösségükre jellemző lelkiséggé alakult.

Marcellin 1840-ben bekövetkezett halá-
lakor szellemisége már letisztult, kialakult, de 
nem volt rendszerezett. Tanítványai ezután 
kezdték írásművekben rögzíteni és bemutatni 
szellemi örökségét. Ezek közül kiemelkedik 
Marcellin Champagnat élete (1856), Marista 
krónikák II. Életrajzok (1868), Marista krónikák 
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III, Szentenciák (1869), Rendi évkönyvek (1884-től 
Avit testvér kezdeményezésére). 

A marista lelkiség jelenkori bemutatá-
sához az előző generációk példáját vesszük 
alapul. A vallásgyakorlat kézikönyve (1855) volt 
az első szöveg, amelyben kikristályosodott 
Marcellin és a testvérek első generációjának 
lelkisége, elsősorban Jézussal és Máriával 
fennálló kapcsolatuk módjára vonatkozóan. 
Lelkiségüket gyakorlati példákon keresztül 
ábrázolja, hangsúlyt helyez a marista testvért 
jellemző és a “tökéletesség” eléréséhez szük-
séges erények bemutatására. Természetesen 
ez a kis írás tükrözi a korra jellemző zord 
lelki-szellemi klímát.

Az egymást követő rendfőnökök valamint 
az általános rendgyűlések tovább gondol-
kodtak azon, hogyan lehet a legjobban megélni 
ezeket az erényeket olyan változó körülmé-
nyek között mint az 1903-as szekularizáció, a 
két világháború, különböző forradalmak és 

üldöztetések. A változó idők jeleinek értel-
mezése tette lehetővé, hogy lelkiségünkről 
és annak kifejeződéséről másképpen gondol-
kodjunk, hogy életünket és hivatásunkat 
irányítani tudjuk. 

A XIX. sz. folyamán és a XX. sz. első 
felében az egyházban, ideértve rendünket 
is, a lelkiség aszkéta meghatározása került 
előtérbe. Ez a látásmód csekély jelentőséget 
tulajdonított a lelkiség tapasztalati és misztikus 
dimenzióinak.

A II. Vatikáni Zsinat* ösztönzött minket 
arra, hogy újra feltérképezzük ezeket az 
aspektusokat és lelkiségünk meghatározá-
sában a megfelelő jelentőséggel a helyükre 
kerüljenek. A keresztény szent életre történő 
egyetemes zsinati felhívással mind a szerze-
tesek, mind a világiak belépünk Isten és az 
egyház misztériumába, és ezzel a “misztikus”* 
kifejezés visszakapja eredeti jelentését, vagyis 
az Istennel való kapcsolat keresztény útját 

jelenti. Az általunk kidolgozott szöveg tuda-
tosan próbálja meghatározni és kiemelni 
lelkiségünk misztikus jellemzőit. A zsinat 
másik célkitűzése az egyházi intézmények 
hitéletének eredeti karizmájuk szerinti 
megújítása volt. Ebből következik, hogy 
megkezdődött lelki örökségünk tudatos, 
rendszerezett tanulmányozása.

Az 1855-ös A vallásgyakorlat kézikönyve 
után a lelkiségünket összegző szöveg az 
Ima- Apostoli munka - Közösség című doku-
mentum lett, amely a 17. általános rend-
gyűlésen készült el (1976). Ebben a doku-
mentumban fogalmaztuk meg életünk 
különböző dimenzióinak egységbe rende-
zését. Basilio Rueda testvér, akkori rend-
főnök (1967-1985) számos mély lélegzetvé-
telű írással gazdagította szellemiségünket, 
amelynek karizmatikus elemeit beágyazta 
a II. Vatikáni Zsinat által meghatározott 
teológiai és szellemi irányzatokba. A későb-
biekben a 18. általános rendgyűlésen (1985), 

a Konstitúciók újbóli áttekintésekor, szelle-

miségünk megjelölése “marista és apostoli” 

lett.9 Ettől fogva a rendfőnökök valamint a 

19. és 20. általános rendgyűlések e „marista 

és apostoli”10 szellemiség jelentését és tartal-

mait egyre mélyebben fejtették ki.

Hogyan értelmezzük 
és használjuk ezt 
a szöveget? 

A szöveg újdonsága abban áll, hogy 

egyaránt szól marista testvéreknek és világi-

aknak, ezáltal is tükrözve a meggyőződést, 

hogy mindkét csoport osztja a Marcellin 

személyiségéből fakadó közös karizmát. 

Mindkét csoport, élethelyzetük különböző-

sége ellenére, ugyanazt a lelkiséget-szelle-

miséget éli meg.
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Nyelvhasználat és az alkalmazott képek 
tekintetében egyaránt kihívást jelentett 
olyan szöveget fogalmazni, mely mindkét 
csoport számára ugyanolyan értelemmel 
bír. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, 
hogy mennyire fontos a hagyományaink 
és lelki örökségünk részét képező ismert 
fogalmak használata. Ezért a “testvériség“ 
és “közösség” fogalmakat szélesebb jelen-
téstartalommal használjuk. Amikor “közös-
ségről” beszélünk, minden olyan közösségre 
gondolunk, ahol jelen van marista személy: 
családok, szerzetesi közösségek, különböző 
oktatási közösségek, plébániák, stb., vagyis a 
kifejezés nem szorítkozik kizárólag a testvé-
rekre. A “testvér” és “testvériség” szavak egy 
különleges kapcsolati viszony fontos szim-
bólumai. Amikor ezeket használjuk, nem 
csak a felszentelt marista testvérekre gondo-
lunk, hanem egy teljesebb, befogadóbb 
közösségre, ami tulajdonképpen a maristák 
egymás közötti kapcsolatainak természetét 
jelenti. A (*) jelzés a dokumentum végén 

található Szójegyzékre utal, ahol megtalál-
ható az adott kifejezés magyarázata.

A szöveg öt részből áll. Az első a marista 
lelkiség megkülönböztető jellemzőit 
mutatja be, amely Marcellin és az első alapí-
tóközösség tapasztalataiból és lelkiségéből 
táplálkozik. A következő részekben elma-
gyarázzuk, hogyan éljük meg ezt a lelki-
séget. Példaként egy úttal vagy egy zarán-
doklattal érzékeltetjük a lelki fejlődést: Isten 
és az élet értelmének keresésében (második 
rész), kapcsolatainkban (harmadik rész) 
és az apostoli munkában (negyedik rész). 
Ezek érzékeltetik, hogyan gazdagíthatják 
és gyarapíthatják lelki életünket az egyes 
kulcs-dimenziók. A befejező rész jövőbe 
tekintésre késztet bennünket, olyan 
reménnyel, mint Máriáé a Magnifi catban11. A 
remény tesz képessé bennünket arra, hogy 
az előző generációkhoz tartozó marista 
szentek bátorságával nézzünk szembe az 
aktuális kihívásokkal és azzal a meggyőző-

déssel, hogy egy gazdag lelki hagyomány 
örökösei vagyunk. 

Számunkra, a bizottság tagjai számára 
az a feladat, hogy szavakba öntsük ezt a 
szellemi örökséget, mely lelki utat jelent 
és áldásként éltük meg. Sok órát töltöttünk 
együtt más maristákkal, és elmélkedtünk a 
lelkiségünk lényegi részét képező aspek-
tusokon és az azokat tápláló forrásokon, 
illetve azon, hogyan lehet életünk alap-
vető jellemzőit ehhez a lelkiséghez igazí-
tani. Tanultunk egymástól az ima közbeni 
gondolkodás, a szenvedélyes párbeszédek 
és a tiszteletteljes meghallgatás során.

E dokumentum célja, hogy ne csak egy 
elolvasandó szöveget nyújtsunk át, hanem 
ez a szöveg legyen útitársunk lelki utunkon. 
Szeretnénk, ha a munka és a gondolkodás 
eszközévé válna, és nem úgy tekintenénk 
rá mint lelkiségünk végleges megnyilvá-
nulására, hanem mint a lelki fejlődés egyik 

lépcsőfokára. Meghívunk benneteket, hogy 
az ebben található szavakkal imádkozzatok, 
bízva abban, hogy megmutatja a marista 
utat Isten a másokkal való kapcsolatok és az 
apostoli hivatás felé. 

Az általunk megélt áldásélményből 
következően arra gondolunk, hogy az ima 
közbeni gondolkodás a szövegről jobban 
megy más maristákkal együtt. A doku-
mentum végén ajánlunk néhány kérdést, 
amelyek segíthetik az egyéneket és a 
csoportokat a gondolkodásban. 

Reméljük, hogy a dokumentum gazda-
gítja az imát, gondolkodásra bír és inspirálja 
a cselekedeteinket. Talán olyan ösvénnyé 
válik, amely elvezet bennünket az élő víz 
forrásához. 

Marista Apostoli Lelkiség 
Nemzetközi Bizottsága 
Róma, 2007. 
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1. ÉLŐ VÍZ ZEL OLTJUK 
SZOMJUNK AT

„Aki szomjazik, jöjjön 
hozzám és igyék,
aki hisz bennem,  
belsejéből az Írás 
szava szerint élő víz 
folyói fakadnak.”

Élő vízű folyóvá válunk.



1

„Aki szomjazik, 
jöjjön hozzám és igyék,”12

1. Lelkiségünk története odaadásból és együttérzésből építkezik: odaadás 
Istennek és együttérzés másokkal.

2. Gyökereinket egy fi atal falusi pap és egy csoport fi atal közötti odaadó, 
odafi gyeléssel teli kapcsolatban találjuk, akik abban az időben jelentős 

társadalmi változások, forradalmi viszonyok között éltek. A papot Marcellin 
Champagnatnak* hívták, a fi atalok pedig Jean-Marie Granjon, Jean-Baptiste 
Audras, Jean-Claude Audras, Antoine Couturier, Barthélemy Badard, Gabriel 
Rivat és Jean-Baptiste Furet. Ők alkották a la vallai* alapítóközösségünket.

3. Egyszerű és nem iskolázott emberekről van szó, akik szerényen és ösz-
szetartóan éltek. Napjaikat azzal töltötték, hogy olvasni, írni, tanítani ta-

nultak, és saját kezük munkájából tartották fenn magukat. Az emberek között 
éltek és osztoztak sorsukban.

4. Egyre inkább felfedezték Isten mélyreható jelenlétét maguk között, és 
megtanultak hinni a gondviselésben. Együtt szomjazták Jézust és óhaj-

tották követni őt Mária életpéldája szerint. Táplálták Mária iránti szeretetü-
ket, s ez biztos úton vezette őket ahhoz, hogy egyesítsék szívüket Jézusban. 
Biztatták egymást a szükséget szenvedők megsegítésére. 

5. Máriához hasonlóan, aki „a hegyekbe sietett”13, ők is hetente kimentek 
a környező tanyákra, hogy megismertessék és megszerettessék Jézust. 

Foglalkoztak a szegény gyermekekkel és befogadták őket otthonukba.14 

6. Az Evangélium általuk való megélése vezetőjük, Marcellin Champagnat 
jellemét, értékrendjét és szellemiségét tükrözte. Ez a szellemiség sa-

ját személyiségében gyökerezett. Első tanítványai szeretettel emlékeztek 
Marcellinre, akit nyitottnak, őszintének, határozottnak, bátornak, lelkesnek, 
állhatatosnak és pártatlannak ismertek meg.15 Egész élete azt bizonyítja, hogy 
az alázattal végzett aktív gyakorlati munka híve volt. Ez tette képessé arra, 
hogy különböző forrásokból merítsen egyszerű és realista szellemisége kiala-
kításához.16 

7. A Marcellin lelkiségét, szellemiségét alakító tényezők között kulcsfon-
tosságú az a személyes tapasztalat, melynek köszönhetően érezte, Jé-

zus nagyon szereti őt, és Mária magához hívja. Egy 1823 elején történt esetet 
(„Emlékezzetek…” a hóviharban*) Marcellin és társai fontos jelként értelmeztek. 
Marcellin és Stanislas testvér eltévedt egy hóviharban. A lábai előtt heverő 
kimerült társával együtt Marcellin arra gondolt: „Ha Mária nem siet segítsé-

günkre, elvesztünk”.17 Életét Isten 
kezébe ajánlotta, és elimádkozta 
az Emlékezzetek… kezdetű imát. 
Máriához intézett imája csodála-
tos módon meghallgatásra talált. 
Marcellin és első testvérei ebben 
az esetben meglátták egy sokkal 
mélyebb valóság megnyilvánulá-
sát: Isten arra rendelte őket, hogy 
részt vegyenek Mária küldetésé-
ben. 

8. Marcellin mélységesen tu-
datában volt annak is, hogy 

Mária és Jézus szereti a többi em-
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bert is. Ez apostoli munkára ösztönözte, s éle-
tét arra szentelte, hogy átadja ezt a szeretetet 
másoknak. Amikor Marcellin találkozott a 
haldokló fi atal Jean-Baptiste Montagne-nyal*, 
mély benyomást tett rá ez a fi atal fi ú, aki éle-
tének utolsó pillanatait élte és nem ismerte az 
Istentől feléje áradó szeretetet.

9. Ez az epizód Marcellin számára azt je-
lentette, hogy Isten szólítja őt. Együtt-

érzése azonnali cselekvésre késztette, mert 
nyomban felismerte, hogy: „Testvérekre van 
szükségünk!”18 Négy hónappal pappá szente-
lése után ez a tapasztalat világossá tette szá-
mára, hogy mire van szükségük a fi ataloknak, 
és megerősödött benne az a gondolat, hogy 
egy áldozatkész evangelizáló csoport segít-
ségével meghallgassa őket, és választ adjon 
kérdéseikre. Ők viszik majd el Jézus öröm-
hírét azoknak, akik eltávolodtak az egyháztól 
és a társadalom peremére kerültek. 

10. Marcellin odaadóan, praktikus és hatékony módon felelt azokra a kihí-
vásokra, amelyekkel környezetében találkozott. Ennek kialakításában 

szerepet kapott a marista Elképzelés* is, amit az első maristák a Fourvière-ben* 
tett ígéretük alapján akartak valóra váltani.19 Tulajdonképpen az egyházban 
való létezés egy új útját képzelték el. Marcellin Jean-Claude Colinnel*, Jeanne-
Marie Chavoinnal* és más ’alapító maristákkal’ együtt azt a meggyőződést 
vallotta, hogy Mária hívására alapítottak rendet azzal a céllal, hogy választ 
találjanak a forradalom utáni Franciaországban felmerült kihívásokra.

11. A maristák szerint az Elképzelés* helyes értelmezése nem más, mint 
részt venni Mária munkájában, abban a törekvésében, hogy elhozza 

Krisztust életünkbe és világunkba, és jelen legyen a megújuló egyházban. 
Ezt a feladatot a világ minden egyházmegyéjére szerették volna kiterjeszteni. 
Ugy képzelték el, mint egy nagy fát, melynek számos ága és levele a papokat, 
nővéreket, testvéreket és világiakat jelképezi. 

12. A Marcellinben és az alapító közösségben gyökerező marista szellemi-
ség folyamatosan gazdagodott a következő generációk által és már élő 

vizű folyóvá vált. Ugyanígy a jövő generációk is hozzájárulnak majd ahhoz, 
hogy a folyóvíz, e szellemiség szimbólumaként egyre bővízűbb legyen. Mint 
ahogy Marcellin, mi is tudjuk, hogy Mária vezérli majd a folyó útját.20

13. Minden autentikus karizma a Szentlélek adománya, amit azért ka-
punk, hogy az egyházat mint Krisztus testét építsük és egyesítsük. 

Hisszük, hogy Marcellin karizmája* adomány az egyház és a világ számá-
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ra, és hogy a mi hivatásunk az, hogy egyre mélyebb érzéssel részt vegyünk 
benne. Szellemiségünk ezt a karizmát* testesíti meg a történelem különböző 
helyszínein és pillanataiban.

14. Amikor megéljük szellemiségünket, szomjúságunkat ”élő folyóvíz” 
oltja. Ezért cserébe mi magunk is ”élő folyóvízzé” válunk mások szá-

mára. 

„Aki hisz bennem, belsejéből az Írás 
szerint élő víz folyói fakadnak.”21

15. Isten felé vezető utunk során Marcellin elképzelései, élete és első tanít-
ványai inspirálnak minket. Megosztjuk ezt az utat számos emberrel, 

ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy ezt az utat a magunk módján 
járjuk meg. Áldást kaptunk, hogy részesüljünk Mária mellett abból, hogy Jé-
zus feltétel nélkül szeret minket. Ez a tapasztalat megváltoztat bennünket, és 
ebből az érzésből fakad az a különleges mód, ahogy mi Marcellint követjük.

Isten jelenléte és szeretete

16. A Marcellin lelki tettrekészsége le-
nyűgöz bennünket, akik ma az ő és 

első tanítványai nyomán járunk. Elfogadjuk, 
hogy az eredeti szellemiség szerinti életmódot 
folytassunk, úgy szeressünk és cselekedjünk. 

Isten szerető jelenlétét fokozatosan, napról napra egyre mé-
lyebben tapasztaljuk meg magunkban és másokban. Ez az ő 
szeretetének s annak megélését jelenti számunkra, hogy mel-
lettünk van földi életünk minden pillanatában.

Istenbe helyezett bizalom 

17. Marcellin és Isten között fennálló kapcsolat valamint 
az, hogy tudatában volt saját korlátainak, megmagya-

rázza határtalan bizalmát Isten iránt. E bizalom mélysége 
meglepte azokat, akik vele dolgoztak és megbotránkoztatott 
néhány embert, akik vakmerőnek találták tetteit. Ő alázattal 
látta, hogy Isten volt az, aki cselekedett, épp ezért munkálko-
dott bátran és elkötelezetten. „Ha Istennek szeretnénk tetszeni, 
kérjünk tőle sokat, kérjünk tőle nagy dolgokat. Minél többet kérünk 
tőle, annál jobban tetszünk neki”.22 Marcellin gyakran használta 
a következő fohászokat: „Ha az Úr nem építi a házat”23 és „Te 
tudod, Istenem”24, amelyek e határtalan bizalom önkéntelen 
megnyilvánulásai voltak.

18. Marcellinhez hasonlóan elkötelezzük magunkat, 
hogy Istennel való kapcsolatunkat mélyítsük oly mó-

don, hogy folyamatosan megújuló lelki és apostoli dinamiz-
musunk mindennapi forrásává váljon. Ez az életerő bátorít 
bennünket hibáink és korlátaink ellenére. Marcellin életta-
pasztalata vonz bennünket, így teljes bizalommal, nyitottan 
és odaadással fogadjuk be életünk misztériumait.
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� Szeretet Jézus és evangéliuma iránt

19. Marcellin ezt tanította az első testvéreknek: „Hivatásotok és a rend célja 
megismertetni és megszerettetni Jézus Krisztust. Ha nem ezen dolgoznátok, 

közösségünk haszontalan lenne”.25 Az alapító ezekkel a szavakkal fejezte ki, hogy 

Jézus Krisztus központi helyet foglal el életünkben és hivatásunkban. Ez a 

meggyőződés a mai maristák számára egyre fontosabb.26

20. Jézus számunkra Isten emberi képmása.27 Mi maristák három kedvelt 

helyet találunk, ahol Jézus különleges módon mutatja meg Istent.28

21. … A betlehemi jászolban találjuk meg azt az ártatlan, egyszerű, szeretetre 
méltó, sőt gyenge Istent, aki képes a legkeményebb szíveket is megindítani. 

Nincs félelemnek helye egy olyan Isten előtt, aki gyermekké lett.29 Itt egy olyan Istent 

találunk, aki sátrát köztünk verte fel és akit ”testvérünknek” nevezünk.

22. A Kereszt lábánál megilletődve tapasztaljuk, hogy Isten feltétel nél-
kül szeret minket. Ott látjuk, amint átéli az embereket ért testi és lelki 

szenvedést, megcsalást, elhagyást, és bántást, és amint átértékeli ezeket a ta-
pasztalatokat. Ily módon belépünk a megváltó szenvedés misztériumába, és 
alázatos hűséget tanulunk a szeretetben.30 A keresztre feszített Krisztus jelké-
pezi és fejezi ki a legmélyebben azt az Istent, aki maga a szeretet. 

23. Az oltár, az Eukarisztia számunkra a legmegfelelőbb hely arra, hogy 
közösségre léphessünk Krisztus testével, egyesülhessünk minden al-

kotóelemével és elmélyíthessük kapcsolatunkat Jézussal és jelenlétét élőbbé 
tehessük életünkben. Az Eukarisztia és a szentségimádás Marcellin számára 
jelentős istenélmények voltak.31 A keresztény élet forrását és csúcsát jelentő 
Eukarisztia megélése számunkra a marista lelkiség központja.

24. Ezek a kedvelt helyek, ahol Jézus szeretetével találkozunk, a szegé-
nyekkel történő találkozások helyszínei is.32 A jászol érzékennyé tesz 

bennünket a gyerekek és fi atalok, különösen a legkiszolgáltatottabb helyzet-
ben lévők szegénységére és törékenységére. A keresztnél azok mellé állunk, 
akik szenvednek vagy kudarcot élnek át és azok mellé, akik a kenyérért, igaz-
ságért és a békéért harcolnak. Az oltárnál részesülünk Jézus szeretetéből, ami 

utat mutat a szegényekkel való mély kapcsolat 
felé. Elindulunk feléjük és ők igazi barátaink-
ká és testvéreinkké válnak. Megnyitjuk háza-
inkat a szegények előtt és megosztjuk velük 
jelenlétünket, időnket és forrásainkat. 
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 Mária életpéldája szerint 

25. Marcellin kapcsolatát Máriával mély ragaszkodás és teljes érzelmi bi-

zalom jellemezte, számára Mária ”Jó Anya”* volt, mert az ő művének 

tulajdonította a rend alapítását. Így írt erről: „Mária nélkül semmik vagyunk, 
és Máriával megvan mindenünk, mert Mária mindig karjaiban és szívében tartja 

imádott Fiát”.33 Ez a meggyőződés végigkísérte egész életében. Jézus és 

Mária volt az a kincsesláda, ahova Marcellin a szívét elhelyezte. 

Ez a szoros kapcsolat segített neki kialakítani szellemiségünk 

marista dimenzióját. Hagyományaink szerint a „Mindennapi 

menedék”* kifejezés foglalja össze Máriába vetett folyamatos 

bizalmunkat. Az életrajzírója által Marcellinnek tulajdonított 

„Mindent Jézusnak Mária által, mindent Máriának Jézusért” 

jelszó mutat rá arra a szoros kapcsolatra, ami a fi ú és anya 

között fennáll, valamint arra a bizalomra, amit Marcellin 

érzett Mária iránt, és amit mi is követni szeretnénk. 

26. Vállaljuk Mária lelki anyaságát34, amikor magunk-

ra vállaljuk, hogy elvisszük Krisztust azoknak, 

akikkel megosztjuk az életünket; és tápláljuk azt az 

egyházi közösségben, erősítjük az összetartozást azzal, 

hogy buzgón imádkozunk és nagylelkűek vagyunk az 

önzetlen szolgálatban.

27. Mária példáját követjük a fi atalokkal való kapcsolatunk-
ban.35 Amikor róla olvasunk a Szentírásban, szelle-

misége rabul ejt bennünket. Sietünk a fi atalok életének 

”hegyvidékére”, hogy elvigyük nekik az Úr igazságossá-

gának és irgalmának jó hírét.36 Amikor marista szelle-

miséggel közelítünk a fi atalokhoz, mi leszünk számukra 

Mária képmása.

28. A Marcellint követő tanítványok azóta megis-
mertették és megszerettették Máriát. Ma mi is 

biztosak vagyunk abban, hogy ha Jézust Mária életpél-
dája szerint követjük, kiváltságos módot találunk arra, 
hogy keresztény utunkon a teljesség felé haladjunk. 
Odaadással teli szívvel osztjuk meg ezt a tapasztalatot 
és meggyőződést a gyerekekkel és fi atalokkal, segítünk 
nekik abban, hogy megismerjék az egyház anyai arcát.

29. Marcellin óta az egyház törekedett jobban megérteni Mária szerepét 
”első tanítványként”. Mi maristák viszont egyre inkább úgy tekintet-

tünk rá, mint ”testvérünkre a hitben” ugyanis egy olyan asszonyról van szó, 
aki „lábain viselte az út porát”37, akit Isten meglepett és felzaklatott, és kivá-
lasztott arra, hogy bízzon, hogy választ adjon úgy, hogy nem tudja minden 
kérdésre a feleletet, és aki zarándok a hitben.

Családközpontú lelkiség 

30. Marcellin és első testvérei szívben és lélekben egyek voltak. Kapcso-

latukat meleg és gyöngéd szeretet jellemezte. A testvérekként való 

együttélésről szóló elmélkedéseikben közösségi életük szellemiségét egy 

család szellemiségéhez hasonlították. Ahogy első közösségeinket, minket is 

a názáreti otthon példája indít arra, hogy megvalósítsuk ezt a családszelle-

SZIKLÁBÓL FAKADÓ FORRÁSVÍZ

31

ÉLŐ VÍZZEL OLTJUK SZOMJUNKAT



�

met: „szeretet és megbocsátás, segítség és támogatás, önmagunk elfelejtése, nyitottság 
a többiek felé és vidámság”.38 Kapcsolataink családközpontú értelmezése vált a 

marista életmód egyik fő jellemzőjévé.

31. A mi családfelfogásunk kapcsolat- és érzelemközpontú lelkiség. 

Marcellin szeretett családi fogalmakat használni, amikor Jézussal és 

Máriával való kapcsolatáról beszélt: Jézus a ”Szent Szívben”, Mária mint ”Jó 

anya”. A testvérek és tanítványok közötti kapcsolatot hasonló fogalmakkal írta 

le, amelyek testvériséget és összetartozást fejeztek ki. Mivel a mai maristák 

között számos nő van jelen, a nőtestvér képe hozzájárult ahhoz, hogy az egy-

más közötti és apostoli munkánkat meghatározó kapcsolatrendszer fogalmai 

szélesebb értelmet nyerjenek. Ez alapvetően azt jelenti, hogy egymás fi vérei 

és nővérei vagyunk.

32. Champagnat követői, akik együtt munkálkodunk hivatásunkban, 

mindenhol ugyanazt a családszellemet éljük meg, amely kifejezi a 

marista közösségi létformát. Az összetartó szeretet Jézus minden fi vére és 

nővére iránti, az egész emberiség iránti szeretetéből fakad. Ez a lelkiség teszi, 

hogy megéljük az összetartozás és egység tapasztalatát hivatásunk során.

Egyszerűséget hirdető szellemiség 

33. Marcellin és első testvérei alázatossága áll a marista szellemiség köz-
pontjában. Ez az erény az egyszerűségben tükröződik, de leginkább 

abban, ahogy Istennel és másokkal kapcsolatban állunk. Arra törekszünk, 
hogy tisztességes, őszinte, nyitott és kapcsolatainkban megbízható személyi-
ségek legyünk. 

34. Ez a hozzáállás Marcellin és első testvérei tapasztalatából fakad. 
Marcellin gyermekkori környezete egy szeretetteljes, falusi parasztcsa-

lád volt. Édesanyjától (Marie Thérèse Chirat*) megtanulta, hogy higgyen az 
isteni gondviselésben, nagynénjétől (Louise Champagnat*) megtanulta, hogy 
fi úi odaadással Istenre bízza magát. Édesapjától (Jean-Baptiste Champagnat*) 
őszinteséget és becsületességet tanult. Az élet adta jó dolgokon és nehézsége-
ken keresztül megtanulta, hogy alázatos ma-
radjon és bízzon. Tudatában volt korlátainak, 
melyeket kegyként folyamatosan megtapasz-
talt, amikor Isten akaratára bízta magát. A 
testvérek első generációja Marcellinéhez ha-
sonló környezetből származó fi atalokból állt. 
Ezek a sorsszerű körülmények alakították ki 
ezt az egyszerűséget hirdető szellemiséget, 
amely mégis biztos lábbal áll a valóság tala-
ján.39 
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35. A fi atalokat ösztönösen vonzza ez az egyszerű szel-
lemiség. Az általunk mutatott istenkép, az általunk 

használt nyelvezet, élmények és szimbólumok mindenki 
számára elérhetőek és a szívre hatnak. Minél mélyebben 
gyökerezik evangelizációnk és katekizmusunk ebben a 
marista szellemiségben, annál hatékonyabb. 

36. Ez az egyszerűséget hirdető szellemiség alakítja 
Marcellin tanítványainak egész életét. Alázattal 

próbáljuk megismerni magunkat, erőnket és gyengesé-
geinket, és elfogadjuk a segítséget, ha szükségünk van rá. 
Békében élünk saját magunkkal úgy, ahogy Isten megte-
remtett minket.

37. Másokhoz őszintén és hálával közeledünk, őket 
is elfogadjuk olyannak, amilyenek, és készek va-

gyunk meghallgatni, hogy ők milyennek látnak bennün-
ket. Szívesen bocsátunk meg, és megtesszük az első lé-
pést a kibékülés felé.40 

38. Ez a szellemiség késztet bennünket arra, hogy 
egyszerű életmódot éljünk: igyekszünk elkerülni 

a fogyasztói életmódot, az azzal járó következményeket 
vagyis a rendelkezésre álló javak felhalmozását, a termé-
szet erőforrásainak pazarlását, felelősnek érezzük ma-
gunkat a teremtett világ iránt, ami Isten adománya az 
emberiség számára. Fontosnak tartjuk, hogy másokkal 
együtt tegyünk a természet megóvására érdekében, töre-
kedjünk a természet és az emberiség közötti harmonikus 

kapcsolat kialakítására és együttműködjünk a 
Teremtővel, hogy alkotása kiteljesedjék. 

39. Az a vágyunk, hogy a természettel kö-
zösséget vállaljunk, többféle módon 

nyilvánul meg. A marista hagyományban nagy 
értéke van a kézzel végzett munkának, mert 
„elősegíti a közvetlen kapcsolatot a teremtett világ-
gal, a természeti lényekkel és dolgokkal; felelősséget 
bíz ránk a természet gondozásában, megóvásában 
és átalakításában, megtanít a türelemre és a pon-
tosságra”.41 Vagyis felértékeli a két kezünkkel végzett munkát, és közelebb 
visz minket a természeti népekhez, akik a földjükkel szoros kapcsolatban 
élnek. 

40. A kétkezi munka szerete-
te tágabban értelmezhető 

marista szempontból: egy marista 
számára a fi zikai munka egyben 
gyakorlatiasságot, mértékletességet, 
szolgálatot, dolgosságot és lemon-
dást jelent. Vagyis egy teljesen egy-
szerű életmódot. A marista hagyo-
mányból fakadó életfelfogás arra 
buzdít minket, hogy két kezünk 
munkájából éljünk. Azzal, hogy ezt 
az egyszerű életet választjuk, lehe-
tővé válik, hogy a szegények között 
jobban tudjunk működni. 
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41. Mindez biztosítja, hogy Marcellinhez hasonlóan az Isten felé vezető 

utunk egyszerű út legyen, tehát Istenhez őszintén, becsülettel, nyitott-
sággal és bizalommal közeledünk. Tudatosan keressük azokat az egyszerű 
eszközöket, amelyek segítenek megvalósítani ezt az utat. 

42. Mai korunkra jellemző, hogy lelkiségre szomjazunk. Mi, Marcellin ta-
nítványai úgy hisszük, hogy lelkiségünk Isten adománya, azért hogy 

megosszuk az egyházzal és a világgal. Ha képesek vagyunk bizonyságot ten-

Élő vízű folyóvá válunk42

ni mindennapi életünkben e lelkiség erejéről, a többi ember, főleg a fi atalok 
és a gyerekek vonzódni fognak hozzá, és elfogadják saját útjukként, ahhoz, 
hogy ők is ”élő vízzé” váljanak.

43. Szellemiségünk története bizonyára egyszerű. Férfi ak és nők története 
ez, akik szomjaznak és ezt a szomjúságot csak Isten tudja eloltani. És 

miután ittak, érzik Jézus szándékát: megélni Isten Örömhírét. A Szentlélek 
mozgat minket és Isten iránti lelkesedés ösztönöz, hogy elvigyük másoknak 
is az életet, hogy élő vízzé váljék az, ami életünk személyes és közösségi terü-
letein valamint apostoli munkánk során zajlik.
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2.  A  HIT FELÉ
VEZ ETŐ Ú TON

„Az angyal belépett 
hozzá és megszólította:”

„Üdvözlégy kegyelemmel 
teljes! Veled van az 
Úr! Áldottabb vagy 
minden asszonynál.”

„Ne félj Mária! Kegyelmet 
találtál az Istennél!”

„A Szentlélek száll rád.” 

„Boldog, aki hitt.”

„Az Úr szolgálója 
vagyok, teljesedjenek 
hát be rajtam szavaid.”



2

44. Az élet olyan misztérium, melyet csak az idő múlásával lehet 
megfejteni, de számos leélt év után is maradhatnak titkok. Bel-

ső lelki életünk folyamatosan és dinamikusan bontakozik, kihívások 
elé állít bennünket, folytonos keresésre késztet. 

45. Amikor egy-egy életszakaszba érünk, találkozunk szépséggel, 
csúnyasággal, örömmel és szomorúsággal, bizonyossággal és 

kétellyel. Mindez egyszerre vonzó és rémisztő számunkra.

46. Szívünk arra vágyik, hogy meg-
találjuk a boldogságot, hogy 

elhiggyük, megtalálhatjuk a szeretetet 
és megoszthatjuk másokkal az élet ál-
dásait. Ugyanakkor félünk a bántástól 
és a hazugságtól, ezért bizonytalanok 
vagyunk kapcsolatainkban és elkötele-
zettségeinkben. 

47. Jelen világunkban gyors, ugyan-
akkor hosszú távú kulturális és 

társadalmi változásokat élünk meg. A 
határok áthelyeződnek és változnak, 
a régi értékek megkérdőjeleződnek és 
a múltbeli gyakorlat pedig, úgy tűnik, 
érvényét vesztette. 

„Az angyal belépett hozzá 
és megszólította:”43

48. Lehetséges, hogy néha magunknak is feltesz-
szük a kérdést, hogy mi az életünk értelme? 

Ki vagyok én? Mi értelme az életemnek? Mit tudok megvál-
toztatni benne? Kihez tartozom? Kiért vagy miért vagyok 
felelős? Ezek és ehhez hasonló kérdések áraszthatják el 
gondolatainkat és szívünket. Ahogy egyre inkább tu-
datosul bennünk belső lelki életünk és a körülöttünk 
levő élet, annál élesebben érezhető ez a nyugtalanság 
és aggodalom. 

49. Olyan dologra vágyunk, amely értelmet ad 
életünknek, egy olyan eszmét, személyt, tevé-

kenységet követünk, amely egyesíti az élet különböző 
dimenzióit: érzelmeket és vágyakat, kapcsolatokat és 
cselekedeteket, szexualitást és szerelmet, jogokat és 
felelősséget, vágyakat és álmokat. 

50. Ezek azok az emberi helyzetek, amelyekben felfedezhetjük Istent, 
mint az egyetlent, akit szívünk áhít. Tudjuk, hogy ez a sóvárgás nem 

belőlünk fakad, hanem mindenek előtt a Szentlélek munkája, aki lelkünk 
mélyén tevékenykedik. Bizalommal nyílunk meg, és átéljük Isten jelenlétét. 

51. Mária meglepődik azon, hogy Isten hirtelen megjelenik az életében. Ret-
teg. Majd megnyugszik, mert megérzi szerető jelenlétét. Anélkül, hogy 

minden kétségére választ kapott volna, Mária bízik és felajánlja magát Istennek.

52. Marcellin Champagnatnak* is meg kellett küzdenie életében Isten ko-
rán bekövetkezett váratlan megjelenésével. Az, hogy a toborzó pap Is-

tenhez hívta őt – Isten szereti őt – arra késztette, hogy átgondolja élete értelmét 
és terveit.44
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53. Isten – az ő angyala által – belép Mária fi atalkori életébe. Az angyal fel-
adata, hogy elfogadtassa vele Isten jelenvalóságát, saját elhivatottságát, 

s megnevezi a feladatot, melyre Mária elhivatott. Az a mód, ahogy Mária az 
Úr üzenetét fogadja, bizonyítja személye különlegességét.

54. A mindennapi élethelyzetek különleges alkalmakat kínálnak arra, 
hogy Istennel találkozzunk. Tapasztaljuk Isten jelenlétét a teremtett 

világban és a mindennapok eseményeiben: munka és kapcsolatok, csend és 
zaj, örömök és bajok, sikerek és félelmek, élet és halál.

55. Isten láttatja magát azokban, akikkel találkozunk. A gyerekek és fi atalok, 
idősek, családtagjaink, közösségünk tagjai, menekültek és fogva tartot-

tak, betegek és az őket ápolók, munkatársaink és szomszédaink, mindannyian 
olyan tükrök, akiken keresztül megmutatkozik az élet és a szeretet Istene. 

56. Azok tanúságtételén keresztül is látjuk Istent, akik elkötelezik magu-
kat a béke, az igazság és a szegényekkel való szolidaritás mellett, és 

akik nagylelkűen és személyes önfeláldozással tevékenykednek mások szol-
gálatában. 

57. Az emberek és a mindennapok eseményei lehetőséget nyújtanak arra, 
hogy találkozzunk az irgalmas Istennel. Talán közelebb vagyunk Is-

tenhez, amikor sebezhetőnek vagy megbántottnak érezzük magunkat, vagy 
amikor annak ellenére tartjuk meg adott szavunkat, hogy nehezünkre esik. 
Amikor köszönetet mondunk azért, hogy életünket adományként kaptuk, 
amikor rossz kapcsolataink rendbe jönnek, amikor megbocsátunk vagy meg-
bocsátanak nekünk, amikor részt veszünk az Eukarisztiában és amikor cso-
portos ima során megosztjuk az Igét, ezek a pillanatok lehetnek azok a ke-

„Üdvözlégy kegyelemmel teljes! Veled van 
az Úr. Áldottabb vagy minden asszonynál.”45

gyelmi pillanatok, amikor találkozunk 
Istennel és megismerjük őt. 

58. Amikor ezeket a pillanatokat tel-
jességükben éljük át, felfedezzük 

saját emberi mivoltunkat és Istennel való 
kapcsolatunk mélységét. Ha megéljük 
ezt a mély kapcsolatot, sikerül megis-
mernünk azt a bizonyosságot, hogy Isten 
gyermekei és az életben egymás testvé-
rei vagyunk. 

59. Ha rátalálunk önazonosságunk-
ra, ajándékot kapunk meghívás, 

hívás, hivatás* formájában. Amikor ezt 
felismerjük, azt jelenti, hogy Isten mun-
kálkodik bennünk.46 Marcellin hivatá-
sa felismeréséhez vezető útján számos 
kérdéssel és kétellyel találkozott. Zarán-
dokútja La Louvesc-be* az imádkozás 
és a felismerés idejét jelentette47, mialatt 
Marcellin önazonossága keresését és lel-
ki fejlődése lehetőségét kegyelmi álla-
potként élte meg. 

60. „Isten kiválaszt néhány embert, 
egyenként a pusztába hívja őket és 

a szívükhöz szól…. A Szentlélek segítségé-
vel állandóan a jó útra téríti őket és gyara-
pítja bennük a szeretetet, azért, hogy meg-
bízza őket egy küldetéssel”.48 Minél jobban 
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megismerjük Istent, annál inkább 
megértjük életünk értelmét. Egyre 
inkább tudatosul bennünk, hogy 
Isten világra vonatkozó elképzelé-
sének részesei vagyunk. 

61. Ez a felfedező út sok kité-
rővel jár. Néha harcolnunk 

kell félelmeink és bizonytalansá-
gaink ellen, mint ahogy Máriával is történt az angyali üdvözletkor. Ám Isten 
hű marad hozzánk és mindig jelen van útkeresésünk minden pillanatában. 
Folyamatosan hív minket, hogy saját életünket az ő szemével lássuk. 

62. Az egyes emberek különbözőképpen járják ezt az utat, eltérő ritmus-
ban és intenzitással. Mindenki a saját módján fedezi fel élete értelmét 

és találja meg saját kérdéseire a választ. Akármilyen módon járjuk is végig ezt 
a személyes utat és akármennyi másodlagos utat választunk, mindig fennáll 
annak lehetősége, hogy rátalálunk Istenre és megismerjük Őt. 

63. Marcellin mindenben Istent látja és hiszi, hogy minden dolog Istentől 
származik. Átéli Isten jelenlétét mind az Hermitage* nyugodtságában, 

mind Párizs zajos utcáin.49 Számára minden hely és körülmény lehetővé teszi, 
hogy találkozzon Istennel. 

64. Marcellinhez hasonlóan mi is megtalálhatjuk Istent minden helyzet-
ben. Hitünk nem korlátozza az Istennel való találkozást az imádság 

óráira vagy a szent helyekre. Megélhetjük Isten szeretetét életünk minden 
pillanatában. Ebből a szemszögből tekintve az élet már nem akadály, teher, hanem 
az Istennel való találkozás, a küldetés megvalósításának és a hitben való növekedés 
színtere.50

„Ne félj Mária! Kegyelmet 
találtál az Istennél”51

65. A dolgok ilyen felfogása világosabbá teszi annak érzékelését, hogy mi 
zajlik jelenleg világunkban és segít, hogy az események mögött az 

életadó Istent lássuk. 

66. Az Istennel való ilyen jellegű kapcsolatunkban érezzük a tőle áradó 
feltétel nélküli szeretetet. Ez olyan szeretet, amely elvezet bennünket 

ahhoz, hogy a vele való és az egész élettel való kapcsolatunk egyre mélyebb 
legyen.52 Máriával az életet Isten csodálatos ajándékaként éljük meg: „Lám 
mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatal-
mas és Szent az ő neve.”53 

67. Ám újra éhezünk, de már nem életünk ér-
telmére vagy céljára, hanem arra vágyunk, 

hogy egyre jobban megismerjük Istent, és szerető 
jelenlétében megtérjünk a napi események pilla-
natai során. 

68. Életmódjával Marcellin segített első test-
véreinek felfedezni Isten szerető jelen-

létét. Manapság minket is sok testvér és marista 
laikus tanúbizonysága inspirál, akik megtalálják 
Istent a mindennapok történéseiben, élvezik je-
lenlétét, meghallják Isten hívását, hogy ’Isten sze-
retetét’ képviseljék a világ számára és mint Mária, 
nagylelkűen ’igent’ mondanak. 

A HIT FELÉ VEZETŐ ÚTON SZIKLÁBÓL FAKADÓ FORRÁSVÍZ

44 45



69. Jézus megmutatja nekünk, hogy Isten milyen mélyen megrendül az 
emberek szükségleteit és fájdalmát látva. Különösen a ”leggyengéb-

bek” iránt mutat együttérzést. Ahogy életünk Isten felé összpontosul, úgy 
vagyunk egyre együttérzőbbek, és érzünk egyre sürgetőbb hivatástudatot a 
szükséget szenvedők szolgálatára, leginkább a fi atalok között.

70. Ez a hozzáállás az élethez, amely az Isten iránti odaadáson és a népé-
vel való együttérzésen alapul, tulajdonképpen lelkiségünk aktív meg-

nyilvánulása. Ez fennállásunk óta minden pillanatban bizonyos jelenlétet je-
lent, amely kifejezi, hogyan legyünk Istennel és Istenért a mi világunkban.

„A Szentlélek száll rád”54

71. A mai világnak nagy szüksége van misztikus* férfi ak és 
nők jelenlétére. Olyan személyekre, akik nyitott és oda-

adó hozzáállással képesek elérni minden egyes életben jelen 
levő misztériumot. Isten szeretete birtokában ők a fény tanúi 
zarándoktársaik között, és felélesztik bennük az Isten keresése 
iránti vágyat. 

72. A misztikus* hiszi, hogy a Szentlélek mindig jelen van, 
és aktívan tevékenykedik a világban. A Szentlélek ad je-

lentést az életnek és a mi részvételünknek Jézus missziójában.

73. Misztikusokként* meglátjuk ”Isten nyomait” az élet 
minden eseményében. Létünk hitből fakadó értelme-

zése által túlléphetünk a látszaton és a felszínes jelentéseken, 
megérthetjük minden helyzet valódi jelentését. Így dicsérjük 

az Urat: „Urunk, mily határtalan a te szereteted”. És azzal a biza-
lommal, hogy tudjuk, Isten szeret minket, megnyitjuk szívünket 
Isten akarata előtt.

74. Ahhoz, hogy Istent be tudjuk fogadni, nyitottnak kell 
lennünk: észre kell vennünk a mindennapi történések-

ben Isten jelenlétét, életünk eseményeinek áttekintésekor ké-
pesnek kell lennünk ennek érzékelésére, és nagylelkűnek a 
Szentlélek hívására történő válaszadásban. 

75. Máriához hasonlóan, aki szívében őrizte és elmélke-
dett rajtuk,55 mi is folyamatosan fi gyeljük korunk jeleit, az 

egyház hívását és a fi atalság szükségleteit.56 Ily módon megértjük 
az események, személyek, dolgok szentséget hordozó jelentésének 
megnyilvánulásait, amelyek az Istennel való találkozás helyszíne-
ivé válnak.57 Marcellin is így értette meg találkozása értelmét 
a haldokló, fi atal Jean-Baptiste Montagne-nyal*.58

76. Lelkiségünkből fakadóan megtaláljuk Istent minden 
dologban és az élet minden mozzanatában. Az ima az 

egyik eszköz arra, hogy elmélyüljünk tapasztalatunkban. 
Nem helyettesítjük az imát a munkával. Isten meghallgatása 
arra ösztönöz bennünket, hogy tovább dolgozzunk királysá-
gáért. Imánk az életből fakad, és az élethez vezet bennün-
ket. 

77. Az imában, akár személyes, akár közösségi, megtaláljuk 
annak lehetőségét, hogy Isten Jézushoz hasonlóan for-

máljon bennünket60. Imánk apostoli, nyitott a teremtett világ és a 
történelem valóságára, visszhangja egy olyan szolidáris életnek, ame-
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lyet testvéreinkkel, nővéreinkkel együtt élünk, leginkább a 
szegényekkel és a szenvedőkkel.59 Ez az ima így magában 
foglalja azok szenvedéseit és örömeit, félelmeit és reményeit, 
akiket Isten utunkba sodor.60

78. Fennállásunk hosszú ideje alatt Champagnat 
követői számos eszközhöz folyamodtak, hogy 

lelki életüket táplálják: zsolozsma*, szentségimádás, 
rózsafüzér, Eukarisztia, együtt olvasás, meditáció, más 
vallásgyakorlatok. Mindez segítette a maristákat növe-
kedni a hitben. 

79. A mai időkben a következő fontosabb gyakor-
latok segítenek, hogy hitéletünket maristaként 

tápláljuk: 

A Lectio Divina,* 
vagyis elmélkedés Isten Igéjéről. 

80. Az Isten igéjével való napi találkozás lehetővé 
teszi számunkra, hogy újraértékeljük szemé-

lyes sorsunkat az üdvtörténet szemszögéből. Áthatja 
az életről alkotott személyes látásmódunkat, és meg-
nyitja előttünk annak lehetőségét, hogy úgy haladjunk 
Isten felé, ahogy azt népe tette. 

A személyes ima 

81. A nyitottsággal és örömmel végzett 
személyes imában egyesítjük szí-

vünket Isten szívével. Lényünket (elmén-
ket, testünket, lelkünket és álmainkat) az 
Úr elé helyezzük, és hagyjuk, hogy ő alakít-
sa és egyesítse életünk összes elemét.

Az eltelt nap áttekintése*

82. Napunk eseményeinek áttekintése során, mint ahogy Emmaus61 tanít-
ványai is teszik, láthatjuk, hogy Isten mennyire van jelen személyes 

utunkon. Isten hívásai életünk eseményei, amelyek előtt nyitottak vagyunk.
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Közösségi ima 

83. A közösségben végzett ima lehetővé teszi számunkra, hogy megosszuk 
a hitet, amelyet küldetésünkben megélünk. Mindenki jelenléte segít a 

közösségi érzés megteremtésébe abban, hogy belefoglaljuk az imába álmain-
kat, sikereinket, személyes tapasztalatainkat, közösségi vagy családi tervein-
ket. A közös lelki napok hozzák aktív életünkbe a belső egységet.62 A közösségi ima 
egy különleges alkalom, hogy közösen határozzuk meg és fogalmazzuk meg 
küldetésünk lehetőségeit. Közös tereket alkotunk, amelyek lehetővé teszik, 
hogy együtt átéljük és ünnepeljük: Mária irányítja életünket. 

A megosztott hit 

84. Hitünket több módon osztjuk 
meg: életünk tanúbizonysá-

gával, imáinkkal, választásainkkal és 
prófétikus kiállásunkkal azok helyett, 
akik nem tudnak hangot adni magu-
kért. Egymásra támaszkodunk és egy-
mást gazdagítjuk, amikor megosztjuk a 
hitet és beszélgetünk a közös életünket 
érintő fontos témákról. 

Lelki vezetés

85. Sokan közülünk lelki vezetőt választanak a közös haladáshoz. Ez a 
gyakorlat segít jobban észlelni Isten jelenlétét mindennapi életünkben. 

Arra is szolgál, hogy megnyissuk szívünket valaki előtt, ahogy az minden em-
ber alapvető vágya. Valóságossá 
teszi személyes helyzetünk észle-
lését és lehetővé teszi számunk-
ra, hogy a felmerülő problémákra 
megfelelő választ és megoldást 
találjunk. Ezért egyre inkább úgy 
gondoljuk, hogy a lelki vezetés 
egy olyan lehetőség, amely ha-
tékonyan segíti az emberi és lel-
ki fejlődést. Ha azt szeretnénk, 
hogy jól működjön, rendszeresen 
kell gyakorolni.
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Az Eukarisztia 

86. Az Eukarisztia életünk középpontjá-
ban áll.63 Sokkal többet jelent, mint egy 

rítus vagy a szentség. Az Eukarisztia szerint 
élni a lelki élet folyamatának és hivatásunk 
elfogadásának csúcspontját jelenti: összetar-
tozunk, isteni áldást kapunk, együtt kenye-
ret törünk és megosztjuk életünket. Amikor 
együtt ünnepeljük Jézusnak ezt az ajándé-
kát, közösséget alkotunk minden emberrel, 
főként a szegényekkel és az egész teremtett 
világgal. Ily módon táplálva úgy érezzük, 
hogy ”Krisztus teste” vagyunk, küldetésünk 
van az életre, és Isten országának továbbépí-
tésére. 

A engesztelődés 64  

87. A hosszú út során, amelyet együtt te-
szünk meg, sokszor előfordul, hogy 

kapcsolataink a végsőkig kiéleződnek, más-
kor észrevesszük, hogy szívünk és lelkünk 
nincs összhangban a Szentlélek működé-
sével. Szükségünk van az engesztelődésre, 
nemcsak mint egyének, hanem mint közös-
ség is. Engesztelődnünk kell egymás között 
és Istennel is azért, hogy választ találjunk 
személyes elhivatottságunk és a közös misz-
szió kihívásaira is.

„Boldog, aki hitt.”65 

88. Minden körülmény között imádkozunk, kreatívan és nagylelkűen. A 
mindennapi élet nehézségei és harcai ellenére, a korlátok és igazság-

talanságok ellenére, továbbra is magunkon tudjuk Isten áldását, és azokon 
az embereken is, akiket szeretünk. Mint Mária a Magnifi cat imájában, hálásak 
vagyunk annak, aki megáldott minket.66 

89. A magány pillanataiban belső lelki életünket ápoljuk, ami megerősí-
ti szeretetünket és közösségvállalásunkat a világ iránt. Ily módon ér-

zékenyebbé válunk az életre. Annak ellenére, hogy meglátjuk hibáinkat és 
korlátainkat, észrevesszük a szépséget és a nagyszerűséget az emberiségben 
és az egész teremtett világban. 

90. Nap nap után érezzük a hívást, hogy elkötelezzük magunkat a világgal, 
hogy ezt a világot Isten szemével és szívével szemléljük. Lelkiségünk 

mutatja az utat Krisztussal való kapcsolatunk elmélyüléséhez, és hogy teljes 
bizalommal átadjuk magunkat a közösségi élet és a misszió szolgálatának.

„Az Úr szolgálója 
vagyok, 

teljesedjenek hát be
rajtam szavaid.”67
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„Új parancsot adok 
nektek: Szeressétek 
egymást!
Amint én szerettelek 
benneteket, úgy 
szeressétek ti is egymást.
Arról tudják majd 
meg rólatok, hogy a 
tanítványaim vagytok.”

Nézzétek, hogy 
szeretik egymást!
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„Új parancsot adok nektek: 
Szeressétek egymást!” 68

91. Jézushoz hasonlóan lelki végrendeletében Marcellin Champagnat* is 
a közös életre és a közösségteremtésre hívta követőit. 69 Jézus kifejezte 

ezt a meghívást, amikor elköltötte az utolsó vacsorát tanítványaival. A keresz-
tények számára az Úr asztala ettől kezdve a közösség és a személyes odaadás 
szimbólumává vált.

92. Ugyanígy a la vallai* asztal ma is fontos családi szimbólum és egyben 
a Marcellin által létrehozott közösség szolgálatának szimbóluma. Ez 

az asztal, amelyet Marcellin saját kezűleg készített, az Úrnak szentelt közös-
ség létrehozásáért tett erőfeszítései megtestesülésének tekinthető 70. De leg-
inkább azt fejezi ki, hogy még mélyebben akarta megosztani életét első test-
véreivel: az alapító ugyanis otthagyta a paplak viszonylagos kényelmét azért, 
hogy velük éljen 71. A közös élet, amelyet családi lelkiségként lehet kifejezni, 
életszemlélete alapvető vonása.

93. Lelkünk mélyén mindannyian arra vágyunk, hogy szeressünk és szeret-
ve legyünk. Vágyunk a valahová való tartozásra, a szolidaritásra, annak 

lehetőségére, hogy megosszuk életünket másokkal, és hogy változtassunk életkö-
rülményeinken. Közösségre lépünk, hogy családot alapítsunk, hogy kölcsönösen 
támogassuk egymást ideáljaink 
elérésében vagy, hogy megváltoz-
tassuk társadalmunkat. Minden 
család, csoport vagy közösség 
rendelkezik a kapcsolatuk mélyé-
ről fakadó egyedi jellemzőkkel, 
amelyek összekötik tagjaikat. 

94. A keresztény családok és a közösségek 
Krisztusban találnak egymásra. Benne 

találjuk meg a közösségvállalást másokkal és a 
teljes teremtett világgal 72. Amikor közösséget 
alkotunk másokkal, közelebb kerülünk Krisz-
tushoz. 

95. Jézus üzenete egyszerű, ám egyben 
kihívást is jelent: „Amint én szerettelek 

benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” Jézus 
nemcsak prédikálja a közösségvállalást, ha-
nem mindenekelőtt meg is éli 73. A keresztény-
ség lényegét tekintve olyan közösségvállalás, 
amely a felebaráti szeretetben nyilvánul meg. 
Jézusban meglátjuk azt, hogy egy közös hi-
vatás formál bennünket közösséggé, ugyan-
akkor ez a közösség ösztönöz bennünket a 
hivatás vállalására. 

96. Amikor közösségeket hozunk létre és 
felépítjük, hogy biztosítsuk működőképességét, közösen kell átélnünk 

egyfajta lelkiséget-szellemiséget 74. A marista lelkiség úgy értelmezi a közös-
séget, mint egy olyan helyet, ahol a saját énünk és Isten mutatkozik meg má-
sokon keresztül.

97. Ez egy olyan lelkiség-szellemiség, amely megéli a bennünk és minden-
kiben ott lakozó Szentháromság misztériumát. Képessé tesz minket 

arra, hogy együtt érezzünk fi véreinkkel és nővéreinkkel, részesei legyünk 
életüknek és mély barátságot kössünk velük. Ez a szellemiség segít felismerni 
a szépséget és a jóságot másokban, és nyitottá tesz arra, hogy teret adjunk ne-
kik saját életünkben. Egy csoportnyi egyénnek apránként sikerül közösséget 
teremtenie egy szívvel és egy lélekkel. 75
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98. Marcellin megmutatja nekünk, ho-
gyan formáljunk missziós közössége-

ket és hogyan éljünk benne. Amikor a Mária 
kistestvérei* nevet adta nekünk, ezzel össze-
gezte a közösség alapvető azonosságtudatát, 
amely az egyszerűség, a testvéri szeretet és 
Mária személyiségének szemlélésén alapuló 
evangéliumi erényeken nyugszik. 

99. Ez az identitás leginkább a kis eré-
nyek* gyakorlásában nyilvánul meg. 

Marcellin ezek gyakorlásával élte meg Mária 
cselekedeteit a mindennapi életben. Meg volt 
győződve arról, hogy ezek az erények vagy 
cselekedetek a szeretet élő kifejeződései vol-
tak.

100. Marcellin hitte, hogy a ház meg-
építésével igazi közösséget hoz 

létre 76. Örömmel töltötte együtt a nyarakat 
az Hermitage-ban a testvérekkel, akik oda 
vonultak vissza, hogy pihenjenek, képezzék 
magukat és feltöltődjenek energiával és lelki-
erővel. A közös élet ritmusát megtartotta az 
Hermitage*-ban és La Vallaban* is, buzdította 
és táplálta a közösségi életet példamutatásá-
val, a fi zikai munkára való készségével és je-
lenlétével a közösségi ima során. 

101. A kapcsolatokra és valahová tartozásra vágyó világban az otthon 
vonzó szimbólummá vált. A családok és a közösségek számára fon-

tos helyszín lett, ahol minden egyes ember növekedhet a hitben, segítséget, 
vigaszt és bátorítást kaphat 77. 

102. Kapcsolataink gazdagodnak azáltal, hogy Máriát forrásnak tekint-
jük életünk kialakításakor és a másokkal való cselekedeteinkben. 

Máriával megtanuljuk kifejezni Isten szeretetét személyes és közösségi éle-
tünk minden kapcsolatában, mivel tőle megtanulunk mindenkit szeretni, és így 
az Atya végtelen szeretetének élő jelei leszünk. 78
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„Amint én is szerettelek benneteket, 
úgy szeressétek ti is egymást.”79

103. A marista szellemiségben élve megérthetjük és megélhetjük, amit 
Jézus kért tőlünk és amit Champagnat megálmodott számunkra. Ez 

a családunkban és közösségeinkben jelen levő egymás iránti őszinte és egy-
szerű szeretetben tükröződik és fejlődik tovább. 

104. Az Eukarisztia közösségi életünk 
középpontjában áll, és meghatá-

rozza a módot, ahogy egymáshoz fordulunk. 
Akárhol vagyunk is, akárkikkel találkozunk 
is mindennapjaink során, mindig úgy érez-
zük, hogy összetartozunk, áldottak vagyunk, 
együtt törünk kenyeret és megosztjuk életün-
ket egymással.

105. Lelkiségünk közösségi lelkiség, ak-
kor fejezhető ki és élhető meg leg-

inkább, amikor családként vagy közösségként 
vagyunk együtt. Fontosak vagyunk egymás-
nak, jelenlétünkkel elkötelezzük magunkat 
egymás iránt. Ily módon, az adott és kapott 
szeretet élménye mindennapi életünk fontos 
részévé válik. 

106. Felismerjük Isten áldását minden-
ben, amit a közösség tagjai tesznek: 

munka, az igazságért vívott harc, a társada-
lom szolgálata, imádkozás vagy a közös ét-
kezések és pihenés. Áldásként kaptuk az élet 
ajándékát és azokat a társakat, akik elkísérnek 

minket missziónkban és életünk során. Nemcsak azt hirdetjük, amit Isten az 
egyes emberért tesz, hanem azt is, amit Isten mindnyájunkért családként és 
közösségként tesz. 

107. A közös élet segít minket és kihívást jelent, hogy missziós közösség 
legyünk. Meghallgatjuk Isten hívó szavát, amely közös, egymással 

megosztott életünkön keresztül ér el hozzánk, és közösen alakítjuk ki az erre 
adott válaszunkat. Mivel Istenbe vetett bizalmunk közös, felajánljuk életün-
ket szolgálatára. Apostoli munkánkban részekre osztjuk magunkat és ezeket 
a részeket fi véreinknek és nővéreinknek adjuk. Igazából az életadó kenyér 
vagyunk mások számára úgy, mint Jézus volt számunkra.

108. A szeretetet adni és kapni nagy erőpróba, mert le kell küzdenünk 
egoizmusunkat, a vágyat, hogy saját személyünket helyezzük elő-

térbe, s meg kell maradnunk nagylelkűnek. A családszellem létrehozása is 
embert próbáló feladat: szükségünk van egymás jelenlétére, arra, hogy odafi -
gyeljünk egymásra, meghallgassuk egymást és időt szánjunk másokra. Ebben 
mind a fi atalok mind az idősek egyaránt 
osztozunk, mivel az egyén odaadása nem 
kortól függ.

109. Isten biológiai nemmel teremtett 
minket azért, hogy megtaláljuk 

valódi emberi és lelki természetünket a 
másokkal való kapcsolatainkban 80. A sze-
xuális vágy a legmélyebb emberi óhajtás 
kifejeződése arra, hogy igazán egyesül-
jünk másokkal és végeredményben Is-
tennel. Jézus kapcsolata tanítványaival és 
barátaival megmutatja a keresztény utat 
számunkra az igazi, érett viszony és ba-
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rátság felé. Isten kegyelmével vállaljuk a kihívást, hogy elérjük azt a belső 
harmóniát, amely annyira vonzotta az embereket Jézus felé, aki szelíd és alá-
zatos szívű volt 81. Nem teljesíthetjük ki magunkat emberi lényként, csak ha 
elkötelezzük magunkat mások iránt, és kiálljuk a próbákat, melyek elé azok 
állítanak, akik legbizalmasabb társaink utunkon.

110. Marista testvérekként és laikusokként törekszünk egy közös lelki-
ség kialakítására, amely lehetővé teszi a családok, vallási közössé-

gek és egyéb életközösségek számára, hogy valódi otthonokká váljanak, ahol 
segítik a fi atalok felnövekedését, gondozzák az időseket, különleges kedvességgel látják 
el a leggyengébbeket, ahol a megbocsátás gyógyír a sebekre és az ünnep bora alkalmas 
azegymással  megosztott élet ünneplésére. 82 

111. Az együtt töltött idő során 
összefonódik személyes 

sorsunk és közös utunk. Megoszt-
juk egymással törekvéseinket, har-
cainkat, csalódásainkat és sikere-
inket. Mindez segít abban, hogy 
erősítsük egymás iránti testvéri 
kapcsolatainkat, illetve erősíti a kü-
lönböző generációk tapasztalatai-
nak és élettörténetének megbecsü-
lését és tiszteletét. 

112. A humorérzék csodála-
tos adomány, amely segít 

felülemelkedni önmagunkon, és 
segít, hogy vidám lélekkel tudjunk 
szembenézni a közös életből faka-

dó viszontagságokkal. Feltételezhető, 
hogy életmódunk boldoggá teszi az embert. 
Nem a derültség pillanataira gondolok, ha-
nem arra a mély érzésre, melyet az emberek 
afeletti  örömükben éreznek, hogy életüknek 
van értelme, célja, és hogy csodálatos tár-
sakkal tudják megosztani. 83

113. Ahogy Marcellin és első testvérei számára, számunkra is Mária a pél-
dakép, aki hatással van testvéri kapcsolatainkra. A kánai menyegzőn 

Mária érzékeny a felmerült szükségletek iránt és tapintatosan elintézteti, amit 
el kell intézni 84. Arra buzdít minket, hogy vezetői tekintélyünket a közösség 
szolgálatának szellemében gyakoroljuk, és megmutatja, hogy cselekedeteink 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy emelkedjen a hit másokban. Ugyanakkor, azok 
a szavak, amelyeket fi ának mond: „Nincs boruk”, kifejezik azt a szándékát, 
hogy felhívja a fi gyelmet a szükségben szenvedőkre.

114. Mária személye inspirálta az első maristákat, amikor olyan új utakat 
kerestek az egyházban, melyek az első keresztények látásmódját 

tükrözték. Ez a Mária szerinti Egyház anyaszívvel rendelkezik, mely senkit 
nem hagy el 85. Egy anya hisz a jóságban, mely min-
den egyes ember szíve mélyén ott van és mindig kész 
megbocsátani. Tiszteletben tartjuk mindenki lelki fej-
lődését. Van hely azok számára, akik kétségek között 
és lelki bizonytalanságban élnek, van meghallgatás 
és párbeszéd, van hely mindenki számára. A kihívá-
sokat és az ellentéteket őszintén és becsületesen ke-
zeljük.
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115. Azok, akik osztják Marcellin szel-
lemiségét gyakorlati emberek, 

akik biztos lábbal állnak a földön. Mind-
annyian tudatában vagyunk annak, hogy 
családban vagy közösségben élni nem 
mindig könnyű. Néha tudatosul bennünk 
törékenységünk, korlátaink és különbö-
zőségünk, ilyenkor megbántottnak, sé-
rültnek érezzük magunkat. Saját magunk-
ra és másokra is megharagudhatunk, vagy 
elkülönülhetünk és megkeseredhetünk.

116. Testvériségközpontú életünk 
fenntartásához szükségünk van 

arra, hogy megbéküljünk. Ez a békülési fo-
lyamat teszi lehetővé, hogy visszatérjünk 
közösségünk központjába, amely maga 
Jézus. Ily módon érezzük, hogy szeretve 
vagyunk és készek vagyunk növekedni a 
nehézségek ellenére. Isten irgalmassága 
és megbocsátása által megtaláljuk a szük-
séges erőt és kegyelmet, hogy a megbéké-
lés érdekében dolgozzunk. 86 

117. A megosztott hit tesz képessé bennünket arra, hogy a problémák és 
a különbözőségek mögé lássunk. A közösség a Szentlélek ajándéka. 

Ahhoz, hogy tápláljuk ezt az életet a Szentlélekben, és hogy erőt gyűjtsünk és 
támogassuk egymást, közösségeinkből hitiskolákat alakítunk saját magunk 
számára, a fi atalok számára, és mindenki számára, aki Istent éhezi. A mi isten-
élményünk kenyérré válik, amelyet meg tudunk osztani másokkal. 87 

118. Hitünk megélése és megosztása a közös imán keresztül az egyik 
fontos alapkő a közösségteremtésben. 88 Minden alkalommal, ami-

kor összegyűlünk imádkozni és átéljük az Eukarisztiát, egyesülünk Jézussal. 
Ez arra ösztönöz bennünket, hogy saját magunkkal, a többiekkel, a teremtett 
világgal és Istennel teljes közösségbe kerüljünk. Minél mélyebben éljük meg 
mindennapi életünk pillanatait és azt a módot, ahogy másokkal és a világgal 
kapcsolatba kerülünk, annál jelentősebbek lesznek imáink és a liturgiai ese-
mények. 

„Arról tudják majd meg rólatok, 
hogy a tanítványaim vagytok.”89

119. A nővér és fi vér szó jelentésben gazdag módon fejezi ki, hogy a 
maristák milyen kapcsolatban állnak egymással. 90 Egy nővér vagy 

egy fi vér olyan ember, aki közel van, egyszerű, hiteles, fi gyelmes és tiszteli 
a másikat. Az hogy nővér vagy fi vér valaki, olyan kapcsolati viszonyt jelent, 
amely megerősíti a másikat, bizalmat és reményt kelt benne. 91

120. Világunknak és az abban élő embereknek mindig reményre van 
szüksége. Lehetünk nagyon kreatívak, irracionálisan destruktívak 

vagy félhetünk a másiktól. Ha kezdjük úgy kezelni magunkat, hogy mi va-
gyunk a világ közepe, és saját utunkat úgy tekintjük, mint az egyetlen lehet-
séges utat, konfl iktusok születnek a családokban, a közösségekben és a nem-
zetek között is. Nővérként és fi vérként élni reménykeltő és egyben törékeny 
módja annak, hogy különbözőségeink gazdagítsák közösségeinket. A marista 
testvériség a reményt jelzi egy olyan világ számára, ahonnan egyre inkább 
hiányzik a tolerancia és a béke.

121. Jelenlegi világunkban sok kultúra és sok vallás van jelen, ezért sürge-
tő szükség van a kultúrák közötti összefüggésrendszer kiépítésére, 

ami rámutatna arra, hogyan tudnánk alkotó módon élni ebben a valóságban. 
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A többkultúrájú közösségek 
arra késztetnek bennünket, 
hogy részesüljünk más ha-
gyományok és felfogások 
gazdagságából, növeljük a 
tiszteletet és a toleranciát, 
valamint örüljünk minden-
nek, amiben Isten szere-
tete megnyilvánul. Ezek a 
közösségek tudnak tenni a 
fundamentalizmus, az ide-
gengyűlölet és a kirekesztés 
különböző formái ellen. 92

122. Nővérként és fi -
vérként egyre in-

kább foglalkoztat bennün-
ket Földünk és az egész 
teremtett világ jövője. Má-
sokkal együtt reményke-
dünk, hogy az emberiség el-
jut odáig, hogy otthonának 
tekinti a világot, amelyben 
a természet kényes egyen-
súlya fenntartható. Azért, 
hogy ez az álom ne csupán 
álom legyen, az kell, hogy 
elfogadó, kölcsönös tisz-
teleten alapuló, igazságos 
légkörben éljünk, amely-
ben mindenki részt vesz.

123. Útitársakként, életet jelentő közösségek építőiként, alapítónk, 
Marcellin szavai adnak erőt nekünk: 

„Drága Testvéreim! Szívem minden szeretetével kérlek benneteket: úgy él-
jetek, hogy a felebaráti szeretetről soha ne feledkezzetek meg. Szeressétek 
egymást, miképpen Jézus Krisztus szeret benneteket! Legyetek egy szív, egy 
lélek! Rólatok is azt kell mondaniuk az embereknek, mint az első tanítvá-
nyokról:  Nézzétek, mennyire szeretik egymást! Életem utolsó perceiben ez 
szívem leghőbb vágya. Igen, drága Testvéreim, atyátok utolsó intelmei meg-
egyeznek a Megváltó szavaival:  Szeressétek egymást.” 93

Nézzétek, hogy szeretik egymást! 94
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mind a népeket!”



4

„Az Úr lelke van énrajtam” 95

124. A marista lelkiség apostoli, a küldetésben teljesedik ki. A maristák 
apostoli küldetése* abból a tapasztalatból fakad, hogy Isten szeret 

bennünket és abból vágyból, hogy aktívan részt vegyünk Jézus küldetésében. 
Isten szenvedélyesen szereti a világot és az emberiséget, Jézus pedig kifejezi 
ezt a szeretetet a tanítás és a gyógyítás szolgálatával. „Én azért jöttem, hogy 
életük legyen és bőségben legyen” 96 Jézushoz hasonlóan felismerjük magunkban 
a Szentlélek sürgető hívását, amely arra indít bennünket, hogy bizonyságot 
tegyünk az örömhírről. Ebből a belső késztetésből születik az egyházi külde-
téstudat, hogy hirdessük Isten országát, mint új utat az emberiség életében 
és Istennel való kapcsolatában. Csatlakozunk az egyháznak ehhez a küldeté-

séhez azáltal, hogy együtt érzően 
tekintünk a világra.

125. A világ helyzete meglep 
és összezavar bennünket. 

Egy részről örömmel tölt el minket 
a természet szépsége és változa-
tossága, nagyszerű harmóniája, és 
boldoggá tesz a sokszínű emberi 
kultúra; ugyanakkor találkozunk 
erőszakkal, létbizonytalansággal, 
szegénységgel, reménytelenség-
gel, AIDS-szel, gyermekmunkával, 
környezetszennyezéssel, éhséggel, 
analfabetizmussal és tudatlanság-
gal. 

126. Ennek ellenére reménykeltő, hogy 
sok embert, köztük fi atalokat látunk, 

akik önfeláldozóan és elkötelezetten vállalják 
ezeket a látszólag reménytelen helyzeteket. 
Csoportokat alkotva, a szolidaritás szellemé-
ben dolgoznak azért, hogy a világ jobb legyen 
mindenki számára. Ehhez társakat keresnek, 
akik nemcsak megosztják velük ezt az oda-
adó hozzáállást, hanem képesek arra is, hogy 
ne veszítsék el a reményt a szenvedés láttán. 
Férfi ak és nők, akik önfeláldozóan és hivatás-
tudattal élnek.  Az ő életük mindannyiunk 
számára ösztönző erőt jelent. 

127. A világ kiáltásai, főleg a szegényeké, eljutnak Isten szívéhez és a mi 
szívünkhöz is. Isten mélyen megérti őket, és ez útmutatást jelent 

számunkra, hogy olyan férfi ak és asszonyok legyünk, akiknek szíve határ-
talanul nyitott, mivel Isten az ő végtelen jóságában feltétel nélkül szereti a mai kor 
embereit és a jelen világot drámáival és reményeivel együtt. 97

128. A marista karizma* arra ösztönöz bennünket, hogy fi gyeljünk oda 
korunk kihívásaira, az emberek aggodalmaira és gondjaira, külö-

nös tekintettel a fi atalokéra. A kulturális és vallási határokat átlépve ugyanazt 
a méltóságot keressük mindenki számára: emberi jogokat, igazságot, békét, a 
bolygónk nyújtotta javak igazságos és felelősségteljes elosztását és eljuttatá-
sát mindenki számára. 

129. A világ szükségleteire adott együttérző válaszaink lelkiségünkből 
fakadnak, ami arra ösztönöz bennünket, hogy vállaljuk a hivatá-

sunkat, amely ebből a megélt küldetéstudatból táplálkozik és merít erőt újra 
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és újra. Ez ad értelmet emberi tapasztalatainknak és lehetővé teszi, 
hogy Isten szemével és szívével lássuk az életet, és Isten nagysza-
bású elképzeléseként fogjuk fel azt. 

130. Marcellin Champagnat* buzgó apostoli munkájának 
egyik kulcsfontosságú eleme, hogy úgy érzi, Isten min-

dig ”jelen van mellette” 98. Biztos benne, hogy élete minden pil-
lanata ebben az isteni jelenlétben zajlik. Isten nyilvánvalóvá teszi 
számára céljait mindennapi tapasztalatain keresztül. Ha meggyő-
ződése valamiről, hogy Isten szándéka szerint való, hivatásának 
tekinti késlekedés nélkül véghezvinni azt. Ugyanakkor nem felejti 
el, hogy mindez Isten műve, nem az övé. Mély meggyőződéssel 
vallja, hogy „ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak 
építői”. 99 

131. Mária megmutatta Marcellinnek, hogyan vállal-
ja a küldetést. Ő fogadta a Szentlelket az angya-

li üdvözletkor és azonnal Erzsébet segítségére sietett, 
amikor szükség volt rá. 100 Ezáltal mutatja meg nekünk 
hogy mind a szemlélődés*, mind a cselekvés elenged-
hetetlenül hozzátartozik a lelkiséghez. Mária cseleke-

deteire épül minden tevékenységünk: meghallgatás, 
türelmes várakozás, egyszerűség, a belső élet és Isten 

akaratának elfogadása. 

132. Mária, miután elfogadta a Szentlélek hí-
vását, saját küldetéstudatát megerősítette, 

késznek érezte magát arra, hogy elhagyja otthonát, és 
másokhoz ment segíteni. Ő irányít minket, hogy ott 
teljesítsük missziónkat, ahol a fi atalok élnek.101 

133. Mária együttérző és érzékeny tanítványként azonnal cselekszik, 
”sietve” válaszol a tőle segítséget kérők hívására.102 ”Sietve” hirdeti 

az örömhírt a szerető Istenről, és annak biztos ígéretét, hogy az igazság, hű-
ség országa hamarosan eljő. Segítő kezet nyújt Erzsébetnek a szolgálatban és 
abban, hogy érzékelje a Szentlélek jelenlétét. 103 

134. Máriával és az utolsó vacsorán részt vevő apostolokkal együtt mi is 
hirdetjük az örömhírt a szegényeknek vidám, egyszerű és alázatos 

jelenlétünkkel és hitünk bizonyságával. 

„mert fölkent engem, hogy örömhírt 
vigyek a szegényeknek”104

135. Minden marista ugyanazt a küldetést vállalja: „megismertetni és 
megszerettetni Jézus Krisztust”. 105 Apostoli munkánkban életünket 

Jézushoz kötjük.106 Hozzá és Evangéliumához vonzódunk. Mellette óhajtjuk 
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szívünket formálni. Tőle tanuljuk Isten útjait, átadjuk üzenetét, és létezése 
megnyilvánul bennünk, szavainkban és munkánkban. 

136. Jézus szóval és tettekkel végzi küldetését, kapcsolataiban nem szá-
mítanak a vallási és kulturális határok. 107 Találkozásai során Jézus 

értékel, lelkierőt ad és elvárásokat teremt.

137. Törekszünk arra, hogy Isten tükre legyünk azok számára, akikkel 
nap mint nap találkozunk. Isten szerető és megértő jelenlétének lát-

ható, kézzelfogható tanúi akarunk lenni az emberek között: „az Atya gyöngéd 
szeretetének élő jelei”. 108 Felfoghatatlan, ahogy Isten általunk és bennünk cse-
lekszik. Korlátaink ellenére, amelyeknek tudatában vagyunk, a bennünk levő 
jóság utat talál. Amikor vele vagyunk - aki nekünk egyszerre pásztor, barát és 
hűséges társ - megtanuljuk, hogyan lehetünk hozzá hasonlóak.

138. Marcellin az első la 
vallai* maristákat 

„testvéreknek” nevezte. 109 Ő hitt 
a sebeket begyógyító és az em-
bereket barátokká tevő szeretet 
erejében. A határtalan szeretet 
vonzásában késznek érezte ma-
gát arra, hogy mindenki testvér-
évé váljon. Elképzelése túllépett 
saját korán és földrajzi határain: 
„A világ összes egyházmegyéje csat-
lakozzon elképzeléseinkhez!” 110

139. Bárhol legyünk is és bárkit 
várjunk is, ”testvérnek” lenni 

azt jelenti, hogy a másokkal való kap-
csolatunk egyszerű, elfogadó és báto-
rító, együttérzés, vidámság és kedves-
ség jellemzi. Azok fi vérei és nővérei 
vagyunk, akikkel életutunkon találko-
zunk. Így éljük meg apostoli marista 
lelkiségünket és váltjuk valóra külde-
tésünket.

140. Apostoli munkánk közösségi.111 A marista apostoli munkában részt-
vevők közössége támogat és ösztönöz bennünket. Marista testvére-

inkkel történő találkozásaink során hitünk és apostoli intézményeink meg-
erősödnek, ha csatlakozunk azokhoz, akiknek ugyanazok az elképzeléseik, 
és apostoli munkánk új energiával töltődik fel. 

141. A marista „apostolok” azzal végzik el feladatukat, ha közösségeket 
építenek, melyek megszentelt helyekké válnak, ahol az emberek ta-

lálkozhatnak Istennel, és megtalálhatják életük értelmét. Szívesen fogadunk 
fi atalokat, akik valódi kapcsolatokat keresnek emberekkel, akikben megbíz-
hatnak. Így együtt válunk „a remény magvetőivé”, és megmutatjuk nekik, Isten 
mennyire szereti őket. 112

142. Ebből a szeretetből merítve keressük az alkalmakat és a lehetőséget, 
hogy gyermekekkel és fi atalokkal legyünk együtt, belépjünk vilá-

gukba és elkísérjük őket az úton. „Sokuk számára mi leszünk az egyetlen ’evangé-
lium’, amit elolvasnak.” 113 Arra buzdítjuk a fi atalokat, hogy bontakoztassák ki 
kreativitásukat és saját egyéniségüket az élet újabb és újabb próbatételei előtt, 
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és bővítsék önismeretüket valamint másokról, a világról és 
Istenről szóló ismereteiket.

143. Amikor arra törekszünk, hogy jelen legyünk a 
gyermekek és fi atalok világában, gyakran talál-

kozunk igazságtalansággal, szenvedéssel, rosszal. Jézus 
azt is megmutatja, hogy ezeket a tapasztalatokat meg kell 
élnünk, ily módon osztozunk húsvéti misztériumában, 
amelyben egyszerre van jelen a nagypéntek és húsvét va-
sárnap, vagyis egy olyan ellentmondás, mely életet fakaszt 
a kudarcból és a szenvedésből.

144. Jézust mindig Marcellin lelkes és gyakorlati elkép-
zelése szerint követjük, és küldetésünket eszerint 

végezzük. Szegény gyerekek és fi atalok felé hajló szívvel a 
maristák konkrét megoldásokat keresnek nehéz helyzetükre.

145. Ezt a küldetést különböző módon teljesítjük. Bár-
hogyan is dolgozunk igyekszünk felébreszteni 

a hitet az emberekben, különleges értéket tulajdonítunk 
azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek az életre és az 
igazságra irányulnak. 

146. Számunkra az oktatás és a nevelés az evangelizáció 
és az emberi értékek megőrzésének egyik kitünte-

tett módja. 114 Oktatási feladataink sokrétűek, éppen azért, 
hogy meg tudjunk felelni a fi atalok folyton változó igényei-
nek, bárhol találkozzunk is velük. Amikor feléjük fordulunk 
különböző tevékenységeink során, leginkább azok felé for-
dulunk, akik mindig a legelesettebbek voltak.115

147. Az a törekvésünk, hogy a fi atalokkal saját környezetükben és élet-
helyzetükben legyünk együtt arra ösztönöz bennünket, hogy új 

oktatási és evangelizációs módszereket találjunk. Mi, maristák különböző 
pasztorációs területeken dolgozunk együtt egyéb hasonlóan elkötelezett sze-
mélyekkel, mindezt együttérzéssel és az igazság szolgálatában tesszük. 

148. A Szentlélek arról beszél, hogy Isten világunk iránti szeretete min-
dig megújul 116 és Champagnathoz hasonlóan nekünk is nyitottnak 

kell lennünk sugallataira és ösztönzésére. Jean-Baptiste Montagne* helyzete 
indította Marcellint valóra váltani azt a tervét, hogy falusi szegény gyerekeket 
oktató rendet alapítson. 117 Kik a mi Montagne-aink? Kik azok, akik ma arra 
késztetnek bennünket, hogy apostoli módon keressünk megoldást? Ezekre a 
fontos kérdésekre keresünk folyamatosan válaszokat további apostoli mun-
kánk felismeréséhez.

149. Olyan helyekre irányítjuk fi gyelmünket, ahova mások nem szíve-
sen mennek, azért, hogy megismerjük az ott uralkodó szenvedést, 
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ahogy Mária a keresztfa tövében, és jelenlétünkkel, szolgálatunkkal segítsünk 
a lehetséges veszélyek ellenére. Ez a tapasztalat ösztönöz bennünket, hogy aposto-
li missziót vállaljunk nehéz, szélsőséges vidékeken, még fel nem térképezett területe-
ken, ahol Isten országának magvetése még nem szökkent szárba. Amikor feladatunk 
véget ért, másik helyre megyünk, ahol fontos lehet jelenlétünk. 

150. Lelkiségünk e dimenziója vonzott ezer és ezer maristát arra, hogy 
a mision ad gentes felhívására válaszoljon. Rendelkezésre állásuk, fo-

lyamatos teremtő hűségük a kulcs ahhoz,  hogy a marista élet és hivatás ne 
veszítsen megújulási képességéből és életképességéből.

„Menjetek tehát, tegyétek 
tanítványokká mind a népeket!” 119

151. Marista és apostoli lelkiségünk késztet arra, hogy a saját válasza-
inkban úgy tekintsünk Máriára, mint Jézus első tanítványára. Ő 

számunkra példakép a meghallgatásban, a szegények iránti szeretetben és 
Isten üzenetének befogadásában. Őt követjük az úton és ő inspirál bennün-
ket Isten szavainak megélésében. Hozzá hasonlóan nemcsak hirdetjük az Úr 
nagyságát, hanem elkötelezzük magunkat arra, hogy Isten igazságosságát 
szolgáljuk életünkkel.120

152. Az evangéliumban feljegyzett szavaival Mária így szólt hozzánk: 
„Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”.121
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Á LM ODJUNK  ÚJ 
Á L MOK AT!122

Az Ő vállára vetve.

Örömében.

Új látásmód.

„Lelkem magasztalja 
az Urat”
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Az Ő vállára 
vetve 123

153. A Szent Péter bazilika kül-

ső homlokzatának oldalá-

ban található Szent Marcellin-szobor 

úgy ábrázolja alapítónkat, hogy egy 

gyermeket visz a vállán. Ebben a mű-

vészi alkotásban a marista lelkiség 

erejét látjuk, mely a mai világ számá-

ra hatalmas inspirációt jelent. Ebben 

nyilvánvalóvá válik az a meggyőző-

désünk, hogy egy érvényes szellemi 

hagyomány vállára támaszkodva ha-

ladunk előre, mely alapján a jövő éle-

tet és reményt ígér. 

Örömében 124

154. Örülünk, és örömünk újra és újra megerősített elkötelezettségünk-
ből fakad. Testvéreinkkel és nővéreinkkel együtt újra megerősítjük 

a marista lelkiség alapját képező meggyőződésünket: 

Küldetésünk azon a tapasztalaton alapszik, hogy Jézus szeret 
minket, és abból áll, hogy megismertetjük és megszerettetjük Jé-
zus Krisztust.

Mária soha nem hagy el minket hitbeli utunk során, akár nö-
vekedünk a hitben, akár kételyek között találjuk magunkat. 

Isten mindig megújítja közöttünk a mártír és szent maristák 
adományát, akik új, a Jézus és evangéliuma iránti odaadó el-
köteleződés perspektíváit jelölik ki nekünk.

Afrikában, Amerikában, Ázsiában, Európában és Óceániában 
tevékenykedő maristák: adomány vagyunk egymás számára, 
és megmutatjuk, hogy Mária jelen van mai világunkban. 

A marista szellemiségű közösségek és családok kovásszá vál-
nak, mely mai társadalmainkat alázatos, ám hatékony módon 
tudja megváltoztatni.

Marcellin Champagnat* személyisége és szellemisége ma ér-
telmet és célt ad sok testvér és laikus életének, és életre hív új 
marista életszemléleteket.
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Új látásmód, új álmok 125

155. A hitre, Szent Marcellinre és az első testvérek példájára támaszkod-
va, a marista lelkiség arra int minket, hogy eddig még fel nem fede-

zett horizontok felé tekintsünk: 

Marcellinhez hasonlóan, aki szegény Montagne-ok* felkutatására 
indult a maga idejében, mi elkötelezzük magunkat, hogy saját ko-
runkban hatékonyan tudjunk a hitre nevelni. Új utakat nyitunk 
meg, amelyek lehetővé teszik a fi atalok számára, hogy Jézus meg-
ismerése és szeretete által megváltozzanak.

Marcellinhez hasonlóan, aki vé-
gigjárta a Pilat* hegy tanyáit, mi 
vállaljuk, hogy a marista jelenlét 
és oktatás ajándékát elvisszük 
olyan helyekre és élethelyzetek-
be, amelyek talán nem bizton-
ságosak, és akár az életünket is 
kockáztatjuk. 

Marcellinhez hasonlóan, aki 
alázatosan támaszkodik Istenre, 
mint a feltétel nélküli szeretet 
sziklájára, mi is vállaljuk, hogy 
új lehetőségeket és módokat ke-
resünk a kultúrák és vallások kö-
zötti párbeszéd megvalósítására

Lelkem magasztalja az Urat 126

156. Csatlakozunk a Magnifi catot derűsen éneklő Máriához, és szívünk 
megtelik hálaérzettel a marista lelkiség isteni adománya iránt. A 

történelem jelen pillanatában osztjuk himnusza prófétikus látásmódját és 
Marcellinnel együtt így szólunk Máriához: 
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Mária, anyánk, hozzád jövünk 
hogy elmondjuk neked, mennyire hálásak vagyunk Istennek 
amiért hívott minket, hogy Mária kistestvérei legyünk
és, hogy téged tett Jézus első és tökéletes tanítványává, a mi példaképünkké.

Mária, szeretnénk, hogy imád, a Magnifi cat saját imánk legyen.
Ezért kérünk, segíts bennünket, hogy 
tudatosabban éljük meg Isten szeretetét életünkben, 
és hogy felismerjük, minden adomány, minden a szeretetből fakad, 
és hogy nekünk ezt a szeretetet megtestesítő Jézust kell követnünk 
mindenki fi vére és nővére lévén, 
különös szeretetet tanúsítva a fi atalok és az elesettek iránt. 

Te vagy nekünk a mindennapi menedék 
és kérünk téged, hogy imádkozz értünk és velünk,
hogy mindig: 

– a sugárzó remény fi vérei és nővérei legyünk 
a Szentlélek aktív közreműködésével, 
aki minden férfi t és nőt hív,
hogy együtt építsen fel egy új és jobb világot; 

– fi vérek és nővérek legyünk, akik szíve 
meghallgat és megfontol mindent
az Atya akaratának folyamatos keresésében; 

– bátor fi vérek és nővérek legyünk, 
akik odaadóak tudnak maradni életükben, 
marista apostolok, akik mindig készek Jézusról és 
evangéliumáról szeretettől lángoló szívvel tanúbizonyságot adni 

Segíts, hogy fi vérek és nővérek legyünk mindenki számára, 
akikkel életutunk során találkozunk, 
hogy úgy legyünk jelen az emberek között, ahogy te is jelen voltál, 
fi gyelmes és együttérző szívvel.

Kedves Anyánk, fogadd szeretetünket, 
amikor arra kérünk, hogy példád és közbenjárásod által
Krisztus váljon életünk középpontjává!127
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Élő vízzel oltjuk szomjunkat 
1. Saját lelki életutad során milyen emberek vagy események 

hagytak benned mély nyomot? Rá tudsz-e mutatni életed 
néhány olyan fordulópontjára, amelyek hozzájárultak lelkiséged 
alakulásához? A te életedben kik voltak a Montagne-ok? 

2. Ismersz-e valakit, akinek lelkisége valóban ”biztos lábbal” 
áll a földön? Mit vettél észre ebben az emberben? 

3. A marista lelkiség eddig bemutatott hat fő jellemzője 
közül melyik hangsúlyos a te életedben? Vannak-e 
olyan elemek, amelyeket szeretnél erősíteni? 

A hit felé vezető úton 
1. Fel tudsz-e idézni az életedre vonatkozó olyan körülményeket, 

amelyek arra késztettek, hogy kérdéseket tegyél fel Istenről és a 
hitről? Hogyan befolyásolták lelkiségedet ezek a kételyek, kérdések? 

2. Hol találod meg Istent a legkönnyebben? Milyen 
nehézségekkel találkozol Isten felé vezető utadon? 

3. Mi az ami leginkább táplálja lelkiségedet életed jelenlegi szakaszában? 
4. Milyen szimbólumot vagy képet használnál arra, ami 

leginkább kifejezi, hogy számodra mit jelent Isten? És 
hogyan fejeznéd ki e kapcsolat természetét? 

5. A te világodban melyek Isten jelenlétének ”nyomai”? 
6. Milyen érzelmek kerülnek felszínre most benned? 

Fivérként és nővérként 
1. Jézus életének melyik története vagy epizódja ösztönöz 

leginkább arra, hogy közösséget vagy családot alapíts?  K
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EZ 2. Tudsz-e példát hozni arra, hogyan erősödött meg saját 

lelkiséged, amikor valamilyen „közösség” tagja lettél? 
3. Fel tudsz-e idézni olyan pillanatot, amikor saját hited próba 

alá volt vetve, és támaszt találtál a közösség hitében? 
4. Mi az, ami segít neked, hogy kapcsolataid valódiak, 

egyszerűek és elfogadóak legyenek? 

Hirdetjük az Örömhírt a szegényeknek 
 

1. A világ válságai és szükségletei közül melyek 
indítják meg szíved leginkább?

2. Az életed jelenlegi szakaszában az Angyali üdvözlet és 
Mária látogatása Erzsébetnél eseményekből mit tudsz saját 
személyedre vonatkoztatni? Miben látsz leginkább kihívást? 

3. Milyen személyes okok gátolnak abban, hogy elhagyd ”saját 
kényelmes házad”, és elmenj a ”szükségben szenvedőkhöz”? 

4. Amikor Máriához csatlakozol és Jézus szavát 
hallgatod életedben, mit érzel, mit kér tőled? 

Álmodjunk új álmokat! 
1. Milyen gondolatokkal egészítenéd ki a marista 

lelkiséggel kapcsolatos  meggyőződéseket 
azokon kívül, amiket a szöveg megemlít? 

2. Hogy látod, milyen irányba halad a marista lelkiség? 
3. Mi az, ami örömmel tölt el a marista lelkiséggel kapcsolatban? 
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ÉK A II. VATIKÁNI 
ZSINAT A II. Vatikáni Zsinat jelentős egyházi, teológiai és ökumenikus ta-

lálkozó volt, amely négy egymást követő év őszén, 1962-től 1965-ig 
tartott. A zsinatot XXIII. János pápa hívta össze 1962. október 11-én, 
amely során a püspökök a pápával közösen meghatározták az egy-
ház jellegét, célját és küldetését. A zsinat 1965. december 8-án zá-
rult. 
A II. Vatikáni Zsinat változást hozott az egyházban, a modern idők-
nek megfelelő irányba mozdította el azt. 16 dokumentumot adtak 
ki, amelyek közül néhányat az egyháztörténet során kihirdetett, a 
társadalomra vonatkozó katolikus doktrinák legmagasabb szintű 
kifejeződésének tekintettek. A zsinat határozatai közül a liturgiára 
vonatkozóak érintették leginkább a világ katolikusainak életét, mi-
vel ettől kezdve nemzeti nyelven történt az Eukarisztia bemutatása. 
A zsinat utáni egyházi élet egyik fontos jellemzője a világiak egyre 
fokozódó részvétele lett. A bibliaértelmező csoportok, a keresztény 
házassági találkozók, szociális szervezetek és a karizmatikus meg-
újulás mozgalmai mind a zsinat eredményei. A II. Vatikáni Zsinat 
tette lehetővé számos, az egyház társadalmi tanításairól szóló hiva-
talos katolikus dokumentum kiadását. 
Habár az egyház alapvető doktrínája nem változott, dokumentu-
mai és későbbi hatása sokkal mélyebb változásokat hozott magával, 
mint bármikor az előző öt században. Attól kezdve, hogy XXIII. Já-
nos pápa arról beszélt, hogy az egyház ”megnyitja ajtaját”, elkezdő-
dött egy fokozatos, ám mélyreható változás.

Hivatkozás: 
http://www.seattleu.edu/lemlib/web_archives/vaticanII/vaticanII.htm

A KIS ERÉNYEK A következők: fi gyelmes meghallgatás, megvilágosító párbeszéd, szol-
gálni akarás, korlátlan rendelkezésre állás, kedvesség, tolerancia, udva-
riasság, kölcsönös segítségnyújtás, csend, ima és meditáció. 

Hivatkozás: 
Szentenciák – Lelki tanítások (Lyon, 1927), XXVIII. fejezet.

AZ ELTELT NAP 
ÁTTEKINTÉSE „Minden napszálltakor szentelünk néhány percet arra, hogy lélekben áttekintsük 

az eltelt napot, és megköszönjük az Atyának szeretete jeleit, bocsánatot kérjünk 
vétkeinkért és fi úi odaadással megújítsuk hűségünket.” (Alapszabályok 72) 
Megtanulunk apránként a dolgok felszíne mögé látni, tekintetünket 
az egyértelmű dolgok mögé, a lelkünk felé fordítani, felismerni azt, 
hogy Jézus hogyan lát minket, tisztábban érezni jelenlétét életünk-
ben, észrevenni a mindennapok eseményeiben, amikor hív és meghív 
bennünket. Ez a napi áttekintés tehát nem annyira saját magunkra és 
erőfeszítéseinkre vonatkozik, hanem annak felfedezésére, amit Isten 
megvalósít mindegyikünk életében és arra, hogy mi milyen választ 
adunk neki.

Hivatkozás:
Charles Howard testvér, A felismerés. Körlevelek, XXIX. kötet, 3. szám 
(1988), 151. o.

CHAMPAGNAT, 
JEAN- BAPTISTE Jean Baptiste Champagnat, a majdani szent apja tanult, jómódú föld-

műves volt. Egyike volt azoknak, akik elsőként csatlakoztak az 1789-es 
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forradalomhoz, egyrészt saját eszméi miatt, másrészt azt remélve, hogy 
személyes sikerei haszonnal járnak az elkövetkező időkben. Ám az idő 
múlásával úgy tűnik, kihűlt forradalmi lelkesedése, és elvetett számos, 
akkor már túlzó forradalmi ideált: a király lefejezését, a könyörtelen 
katonai sorozásokat, a hajtóvadászatot a papok és a szökött katonák 
után.
A forradalmi időszakban Marcellin apja jelentős kormányzati funkció-
kat töltött be Marlhes község közigazgatásában, és kitűnt józanságával, 
türelmével és politikai tapintatával. Ott nem végeztek ki, nem vittek 
börtönbe senkit, nem gyújtották fel a templomot, és nem is használták 
más célokra. Jean-Baptiste egyszerre volt elmélkedő, forradalmi szem-
léletű ember, kormányzati tisztségviselő, kereskedő és gazdálkodó. 
Feltehetjük a kérdést: ha ilyen volt az apa, milyen adottságokat örö-
kölhetett a fi a? Megfontoltságot, mások iránti együttérzést, diplomáci-
ai érzéket, az anyagi javak ügyes kezelésének képességét és a dolgozó 
ember gyakorlati ügyességét. 

Hivatkozás: 
Seán Sammon testvér, Szent Marcellin Champagnat – Élete és hivatása – 
Szív Határtalan szív (Róma, 1999), 13-14. o.

CHAMPAGNAT, 
LUISE Édesanyja után Luise Champagnat volt a második asszony, aki részt 

vett Marcellin nevelésében. A Szent József-nővérek rend apácája és Jean-
Baptiste testvére volt, de az új kormány kizárta a kolostorból. Ennek elle-
nére hű maradt szerzetesi életéhez a családon belül is, a forradalmi idők 
legrémesebb időszakában is. Luise foglalkozott a kisfi ú hitbeli nevelésé-
vel, talán ő volt az első, aki olyan lelki példát mutatott neki, amelyben az 
imádságra épülő élet egybeolvad mások szolgálatával. 

Hivatkozás: 
Seán Sammon testvér, Szent Marcellin Champagnat – Élete és hivatása – Ha-
tártalan Szív (Róma, 1999), 14. o.

CHAMPAGNAT, 
MARCELLIN Marcellin Joseph Benoît Champagnat (1789-1840). 

Mária Társasága papja. A Mária Kistestvérei Rend alapítója (Marista 
testvérek).
Marcellin Champagnat 1789. május 20-án született Marlhes-ben, egy 
kis faluban a Francia-középhegységben. Kilencedik gyerek volt egy 
mélyen keresztény családban, itt részesült alapoktatásban. Amikor 14 
éves volt, egy egyházmegyei toborzó pap, aki éppen náluk járt, segített 
neki felismerni, hogy Isten papságra hívja.
Lyonban szemináriumi társai között volt Jean-Marie Vianney, a későb-
bi arsi szent pap, és Jean-Claude Colin, aki részt vett a marista atyák 
alapításában. Marcellint 1816. július 22-én szentelték pappá.
Miután felszentelték, a la vallai plébániára került káplánnak. Ott azzal 
foglalkozott, hogy betegeket látogatott, katekizmust tanított a gyere-
keknek, segítette a szegényeket, és segített a családoknak, hogy keresz-
tény életet tudjanak élni.
1817. január 2-án, hat hónappal La Vallába érkezése után, az akkor 27 
éves Marcellin összegyűjtötte egy szerény házban első tanítványait. 
Innen indult a Mária Kistestvérei vagy más néven Marista Testvérek 
Rendje.
1836-ban az egyház elismerte a Mária Társaságot és ugyanakkor meg-
bízta tagjait az óceániai misszió szervezésével. Marcellin fogadalmat 
tett a Mária Társaság tagjaként és három testvért küldött a marista 
atyák csoportjával a csendes-óceáni szigetekre missziós munkára. 
Egy hosszan tartó betegség lassan felemésztette fi zikai erejét. A mun-
kától kimerülten 1840. június 6-án halt meg 51 éves korában. 
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Hivatkozás:
http://www.deaconlaz.org/marcellin_joseph_benoit_champagn.htm

CHAVOIN, 
JEANNE MARIE A marista nővérek Jeanne Marie Chavoint (Szent Józsefről elnevezett 

tisztelendő anya) és Jean-Claude Colint tekintik alapítójuknak. Jeanne 
Marie Coutouvre-ben, Franciaországban született 1786. augusztus 
29-én. Apja volt a falu szabója, ezért a házukba sokan jártak. Jeanne 
Marie kevéssé volt iskolázott, de biztos és mély hittel rendelkezett. 
Részt vett a helyi keresztény életben, elősegítette a hitéletet és gondoz-
ta a legelesettebbeket. Annak ellenére, hogy aktív volt, örömet és erőt 
merített az Oltáriszentség előtt töltött hosszú órákból. Többször kérték, 
hogy lépjen be valamelyik apácarendbe, de ő mindig visszautasította, 
mert meg volt győződve arról, hogy Isten nem erre a feladatra jelölte ki. 
Végül 1817-ben, 31 éves korában kapott egy levelet Pierre Colintól, Jean 
Claude testvérétől, aki ismerte Jeanne Marie-t abból az időből, amikor 
plébános volt Coutouvre-ban, hogy meghívja Cerdonba a marista el-
képzelés megvalósításához. Ő abban a pillanatban tudta, hogy ez az a 
hely, amelyre Isten kijelölte, és útra kelt Cerdonba barátnőjével, Marie 
Jotillonnal.
Az ott töltött hat év során, amelyből négyet a plébánia házvezetőnője-
ként dolgozott, Jeanne Marie együttműködött a Colin testvérekkel a 
jövőbeli Mária Társaság, vagyis „Mária rendje” alapításában. 1823-ban 
Marie Jotillon, Marie Gardet és Jeanne Marie Chavoin már közösség-
ként élt Cerdonban. Az első három marista nővér szigorú életmódot 
folytatott, ennek ellenére a városból sok fi atal nő csatlakozott hozzájuk, 
akiket a nővérek vidám lelke és szent élete vonzott. Nyolcan közülük 
1824. december 8-án felöltötték az apácaruhát. Kicsivel később Devie 
püspök meghívta őket a belley-i egyházmegyébe, ahol megtörtént az 

első fogadalomtétel. Jeanne Marie – Szent Józsefről elnevezett tiszte-
lendő anya, ahogy ma nevezik – volt a közösség főnöknője 1853-ig, 
amikor is kénytelen volt lemondani. A 69 éves Jeanne Marie más nő-
vérekkel együtt elment Jarnosse-ba, egy isten háta mögötti szegény és 
szükséget szenvedő faluba, hogy ott új közösséget alapítson. Ott meg 
tudta honosítani azt az aktív és gyakorlati vallásos életfelfogást, amit 
mindig is szeretett volna elérni nővértársaival. Szent Józsefről elneve-
zett tisztelendő anya 1858. június 30-án halt meg Jarnosse-ban 71 éves 
korában. 

Hivatkozás:
http://www.marists.org/beginnings.htm

CHIRAT, MARÍE 
THÉRESE Marcellin édesanyját Marie Thérese Chirat-nak hívták. Megfontolt és 

határozott egyéniség, 1775-ben ment hozzá Jean-Baptiste Champagnat-
hoz. Életét becsületesség, sziklaszilárd hit és munkaszeretet jellemezte. 
Ez az asszony indította el Marcellint az imádkozás gyakorlata felé és 
gyújtotta lángra benne a papi hivatás első szikráját. 

Hivatkozás: 
Seán Sammon testvér, Szent Marcellin Champagnat – Élete és hivatása Ha-
tártalan Szív Róma, 1999), 14. o. 

COLIN, JEAN-
CLAUDE Francia pap, a Mária Társasága (marista atyák) alapítója.

Colin 1790. augusztus 7-én született St. Bonnet-le-Troncy-ban, Rhodes 
megyében, Franciaországban. Apja a francia forradalom zűrzavarában 
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papokat rejtegetett otthonukban. Szülei meghaltak négyéves korában. 
Testvérével, Pierre-rel együtt a szent-jodard-i szemináriumba járt, 
és valamennyi időt Alix-ben és Verrières-ben töltött, ahol Marcellin 
Champagnat és Jean-Marie Vianney évfolyamtársa volt. 1813-ban 
belépett a lyoni Saint-Irénée papnevelő intézetbe. 1814. év végén 
Jean-Claude Courveille maga köré gyűjtött egy csoportnyi más sze-
mináriumokban tanult papnövendéket azzal az ötlettel, hogy megala-
pítja a Mária Társaságot. Ebből a csoportból sokakat, köztük Colint és 
Courveille-t is, 1816. július 22-én szenteltek pappá a lyoni egyházme-
gyében. Pierre Colint kinevezték plébánosnak Cerdonba, Aix megyé-
be. Testvérét, Jean-Claude-ot pedig káplánjának.
Colin hat évig szolgált a cerdóni plébánián, a marista szellemiség alapí-
tó dokumentumain dolgozott (Regula és konstitúciók). Pierre félt bele-
kezdeni a marista elképzelés megvalósításába, ezért meggyőzte Jeanne 
Marie Chavoint és Marie Jotillont, hogy együtt vágjanak bele. Cerdon 
átkerült a nemrég alapított belley-i egyházmegyéhez, így Jean-Claude 
meggyőzte Devie püspököt, hogy engedélyezze a maristák számára a 
missziós munka folytatását Bugey-ben, egy nagyon szegény környé-
ken. Meghívták a belley-i iskola igazgatójának, és amikor 1836-ban 
Róma elfogadta a Mária Társaságot, megválasztották első rendfőnök-
nek. Róma az új társaság számára Nyugat-Óceánia egyházmegyei 
helynökségének evangelizációs feladatát jelölte ki. 
1854-ben Colin lemondott rendfőnöki tisztségéről és visszavonult a 
neylière-i Miasszonyunk Házba, ahol életének utolsó tizenkét évét az 
alapszabályok áttekintésével és kiegészítésével töltötte. A Mária Társa-
ság alapszabályait véglegesen 1873. február 28-án fogadta el a Szent-
szék. Jean-Claude Colin La Neylière-ben halt meg két évvel később.

Hivatkozás:
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Colin

„EMLÉKEZZETEK…” 
A HÓVIHARBAN 1823 februárjában Marcellin megtudta, hogy a Bourg-Argentalban 

szolgáló Jean-Baptiste testvér súlyosan megbetegedett. Aggódott álla-
pota miatt, tehát útra kelt, és gyalog tette meg a húsz kilométeres távol-
ságot a nehezen járható úton. Az úton elkísérte Stanislas testvér. Ami-
kor visszafelé jöttek, és éppen egy erdős részen haladtak át, szörnyű 
hóviharba kerültek. Mindketten fi atalok és erősek voltak, de többórá-
nyi bolyongás után kimerülten rogytak össze. Az elgyengült Stanislas 
testvér már nem tudott továbbmenni. Közben beesteledett, és egyre 
valószínűbb volt, hogy ott halnak meg. Mindketten Mária kegyelmébe 
ajánlották magukat, segítségét kérték, és elimádkozták az Emlékezze-
tek… kezdetű imát. 
Kicsivel később nem messze tőlük meglátták egy lámpa fényét. Egy kö-
zeli tanya gazdája, Donnet úr kijött a házból, hogy az istállóba menjen. 
Általában a házból kivezető belső ajtón át szokott hátramenni, de az-
nap valami oknál fogva, amit csak a hit magyarázhat meg, szokásától 
eltérően és a rettenetes idő ellenére, fogott egy lámpást és a ház mel-
lett ment hátra az istállóba. Marcellin élete végéig emlékezett erre az 
eseményre és a segítséget az isteni gondviselésnek tulajdonította. Az 
Emlékezzetek… utalás erre az eseményre vonatkozik. 

Hivatkozás: 
Seán Sammon testvér, Szent Marcellin Champagnat – Élete és hivatása –Ha-
tártalan szív (Róma, 1999), 53-54. o.
Élete, 2. rész, VII. fejezet, 354-355. o.

FOURVIÈRE A XII. században kápolnát emeltek a Szűznek egy Lyon városa fölé 
emelkedő dombon. A hely híres zarándokközponttá vált a XVII. szá-
zadban. Ide gyalogolt el Jean-Claude Courveille, Jean-Claude Colin 
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és Marcellin Champagnat kilenc társukkal együtt 1816. július 23-án, 
felszentelésük másnapján, hogy Miasszonyunk kegyeibe ajánlják el-
képzelésüket, miszerint rendet alapítanak, amely Mária munkásságát 
folytatná az egyházban. Ezt az elköteleződést a ”fourvière-i ígéret” 
néven tartjuk számon. Azt is elhatározták akkor, hogy Marcellin vál-
lalja a marista testvérek rendjének megalapítását. Ő másnap visszatért 
Fourvière-be saját ígéretével. És nem is késlekedett beváltani. 
Nem is olyan régen a fourvière-i Miasszonyunk képen volt még egy 
kinyitható szív. Ebben a szívben állt a csendes-óceáni szigetekre elha-
józott marista misszionáriusok, testvérek és papok neve. 

Hivatkozások: 
http://www.champagnat.org Jean-Baptiste Furet, Marcellin Joseph Benoît 
Champagnat élete (Kiadás a kétszázadik évforduló alkalmából) (Róma, 1989), 
1. rész, III. fejezet, 32. o., 35. megjegyzés

HIVATÁS A hivatástudat gondolata szorosan kapcsolódik ahhoz a keresztény 
hitbeli meggyőződéshez, hogy Isten minden egyes embert olyan 
adottságokkal és tehetséggel áldott meg, amelyek egyedi feladatra és 
meghatározott életmódra jelölik ki. A hivatástudat fogalma különösen 
az ortodox és a katolikus egyházban társul egyfajta isteni elrendelés 
gondolatához, ami az egyház és az emberiség szolgálatát jelenti egy 
meghatározott, az egész életre ható elkötelezettség által. Ez a fajta elkö-
teleződés minden élethelyzetben jelen van, például a házasságban, az 
önfeláldozó szerzetesi életben, a pappá szentelésben vagy az egyedül-
állóként folytatott szent életben. Szélesebb értelmezésben a keresztény 
hivatás azt jelenti, hogy adottságainkat a munkánkban, a családban, az 
egyházi és polgári kötelezettségeink teljesítésekor, illetve a közjó érde-

kében használjuk. 

Hivatkozás:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vocation

JÓ ANYÁNK A ”Jó Anyánk” kifejezés Marcellin kedvenc szóhasználata volt Mária 
megnevezésére. A rend megszületése és kialakulása során Marcellint 
végigkísérő különböző Mária képek közül ez egy nagyon különleges 
kép: Máriát Jézussal a karjában ábrázolja, Mária jóságát és szeretetteljes 
jelenlétét szimbolizálja. A nyugodt és bizalommal teli Kisjézus kifeje-
zi a Máriába vetett teljes bizalmat. Marcellin életében és lelkiségében 
alapvető vonás, hogy teljes bizalommal Máriára hagyatkozik. 
A ”Jó Anyánk” ábrázolás nagyon népszerű volt Franciaországban a 
XIX. században. Az eredeti nevet nem Champagnat atya találta ki. Az 
egész országban elterjedt megszólításról van szó. Ő átvette és írásaiban 
mindig így utalt Máriára. 

Hivatkozások: 
www.champagnat.org 
Élete, 1. rész, XIII. fejezet, 146-147. o. és XXII. fejezet, 244. o.
Alexandre Balko testvér, Értelmezzük újra gyökereinket, III. fejezet (Róma, 
2001).

KARIZMA A karizma szó gyakran szerepel az egyház és a vallási rendek doku-
mentumaiban, továbbá a polgári és politikai életben is. A lelkiség tekin-
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tetében a karizma alatt adottságot, vagy kegyelmet értünk, amelyet a 
Szentlélek ad egy személynek nem saját maga, hanem az egész egyház 
javára. 
Szent Pál leveleiben hangsúlyozza, hogy mennyire fontosak ezek az 
adottságok, mert változatosságuknál fogva gazdagítják az egész egy-
házi közösséget. Ebben az értelemben minden egyes ember kap egy 
különleges adományt, amellyel hozzájárul egy sokkal spirituálisabb 
egyház és egy jobb világ építéséhez. 
Beszélhetünk egy csoport, például egy rend karizmájáról is: Seán test-
vér ezt így magyarázza meg: Marcellin Champagnat személyén keresztül az 
egyházba és a világba áramló karizma sokkal többet jelent, mint egy konkrét fel-
adat kijelölését, amely eredeti álma megvalósítását tűzi ki célul, többet, mint egy 
különleges imádkozási mód vagy egy meghatározott szellemiség, bármennyire is 
fontos mindez, és több mint az alapító életére jellemző erények összessége. Ren-
dünk karizmája nem kevesebb, mint a Szentlélek élő jelenléte. Ha hagyjuk, hogy 
a Szentlélek működjön bennünk és általunk, meglepő eredményekre juthatunk.  
A Szentlélek, aki alapítónkban aktívan kibontatkozott, ma bennünk keresi az 
életet és a lelkesedést.

Hivatkozások: 
1 Kor 12-14 (főleg 1 Kor 12, 8-10. 28-30).
Róm levél 12, 6-8, Lumen Gentium 12. rész, Christifi deles Laici 24. rész. 
Seán Sammon testvér, Megismertetni és megszerettetni Jézus Krisztust – A 
marista apostoli élet ma Körlevelek, XXXI. kötet, 3. szám (2006) 23-46. o.

La Louvesc község Marcellin idejében zarándokhely volt és jelenleg is 
az. Az emberek azért mennek oda, hogy a régió apostolának, Regis 
Szent Ferencnek szentelt kápolnában imádkozzanak. A kis templomot, 

LA LOUVESC 

ahol hamvait elhelyezték, később Bossan tervei alapján átépítették ba-
zilikává. Ő tervezte a fourvière-i templomot is.
Marcellint különleges kapcsolat fűzte édesanyjához, ő volt az utolsó 
életben maradt gyerek és úgy tűnt, hogy Isten már kicsi gyerekkorától 
különleges feladatra készítette. Amikor elhatározta, hogy pap lesz és 
elment a szemináriumba, Marie Thérèse beleegyezett, és mindig támo-
gatta. Az anya rábízta gyermekét egyik sógorára, hogy alapoktatásban 
részesüljön. Amikor úgy tűnt, hogy Marcellin nem halad tanulmánya-
ival, az anya buzdította, hogy imádkozzon, és elvitte zarándoklatra La 
Louvesc-be, Regis Szent Ferenc szentélyéhez. 40 kilométert tettek meg 
gyalog. Az első, kritikus szemináriumi év végén megismételték ezt a 
zarándoklatot. 
Ehhez a szentélyhez ment el Marcellin akkor is, amikor Bochard úr, a 
lyoni főegyházmegye püspöki helynöke mindenáron át akarta venni 
Champagnat testvéreit az általa alapítot rendbe. Nehéz pillanatok vol-
tak ezek Marcellin számára. Ekkor „ment el újra Regis Szent Ferenc 
sírjához La Louvesc-be, hogy a szent közbenjárásával erőt és világos-
ságot” kérjen. 

Hivatkozások: 
http://www.maristoz.edu.au/
Élete, 1. rész, XI. fejezet, 116-117. o.
José Díaz Villacorta testvér, Marista helyek, (Buenos Aires, 1999), 26-27. o.

LA VALLA 1816 júliusában a frissen felszentelt Marcellin Champagnat-t erre a plé-
bániára rendelték ki káplánnak. A falu Lyontól 45 kilométerre délkelet-
re található. Ebben az időben 2.500 lakosa volt: 500 fő lakott a települé-
sen, 2000 fő pedig a környező több mint 60 tanyán.
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1816-ban Champagnat atya kibérelt majd később megvásárolt egy 
rossz állapotban lévő kis házat. 1817. január 2-án beköltöztek az első 
testvérek, akik maristaként ott kezdték életüket. Öt évvel később ki-
bővítették a házat, hogy fogadni tudják hirtelen jött nyolc társukat. 
Champagnat atya 1824-ben elköltözött La Vallából az Hermitage-ba, 
hogy az építkezéssel tudjon foglalkozni. 
A La Valla kifejezés, amelynek jelentése „völgy” erős eufemizmus, ami-
kor a Pilat hegyről nyíló panorámáról beszélünk. Ott nincsenek lágy 
dombokkal övezett művelt földterületek, inkább éles peremű hegyvi-
dékről van szó, meredek vízmosások, sziklák és gyors futású patakok 
jellemzőek, amelyek köveket és földet sodornak magukkal. A fi atal se-
gédpap idejében bizonyos helyek szinte járhatatlanok voltak megfelelő 
utak híján. Marcellinre kétség kívül nehéz feladat és sors várt ezen a 
vad vidéken. 

Hivatkozás: 
Seán Sammon testvér, Szent Marcellin Champagnat – Élete és hivatása – 
Szív határok nélkül (Róma, 1999), 34. o. 

Ez egy nagyon régi imarend neve. Nyugodt és szemlélődő ima, a Szent-
íráson alapul, amely lehetővé teszi, hogy Isten szava az Istennel való 
bensőséges kapcsolat eszközévé váljon. 
A Lectio Divina hagyományosan négy részből áll: 
–  Lectio: A részlet elolvasása lassan, többször.
– Meditatio: Elmélkedés az olvasott szövegen, hogyan lehet alkalmazni 
az olvasottakat a saját életedben.
Oda kell fi gyelni minden olyan mondatra vagy szóra, amely különle-
ges jelentéssel bírhat. Ez nem tévesztendő össze a bibliamagyarázattal, 

LECTIO DIVINA 

inkább a Szentírás személyes olvasatáról van szó, amely saját életedre 
irányul. 
– Oratio: Válaszadás a részletre, úgy hogy szívedet megnyitod az Úr 
előtt. Nem szellemi gyakorlat, hanem Istennel folytatott párbeszéd. 
– Contemplatio: Isten meghallgatása. Meg kell szabadulni a saját gondo-
latoktól, akár világiak, akár szent gondolatok, hogy meghalljuk Isten 
szavát, megnyitni előtte szívünket és lelkünket. 

Hivatkozás:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lectio_divina

L’HERMITAGE 1824-re Marcellin közössége annyira kinőtte magát, hogy további papi 
segítségre lett szükség. Május 12-én a érseki tanács úgy döntött, hogy 
Courveille atyát küldi. 
A pap jelenléte lehetővé tette Marcellin számára, hogy több időt szen-
teljen egy elképzelésének, amelyet már régóta érlelgetett magában: egy 
kellően nagy épület megépítéséről van szó, amely alkalmas lenne az 
egyre növekvő csoport tagjainak elszállásolására. Megszerzett egy öt 
hold nagyságú területet a Gier patak völgyében. Keletről és nyugatról 
éles hegyszakadékok szegélyezték, volt rajta tölgyerdő, és a patak vize 
bőséges öntözővizet adott. Május végén Cholleton fővikárius megál-
dotta az alapkövet. Nem sokkal később elkezdődött az építkezés.
Marcellin és fi atal testvérei keményen dolgoztak 1824 nyári hónapjai-
ban és ősz elején. Követ fejtettek, elszállították az építkezés helyszínére, 
homokot fejtettek, habarcsot készítettek, és segítettek a munkára szer-
ződtetett kőműveseknek. Egy bérelt házban laktak, a miséket a tölgyes 
egyik tisztásán tartották. Ezt a helyet az „erdő kápolnájának” nevezték 
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el. Egy nagy láda volt az oltár. A közösség tagjai egy faágra akasztott 
harang hangjára gyűltek össze imára. A fi atalok lelkesen buzdították, 
segítették egymást, és büszkék voltak munkájukra.
Az ötemeletes ház építése közben az alapító állandó példakép volt a 
testvérek számára. Elsőként látott dologhoz napkeltekor, és utolsó-
ként fejezte be napnyugtakor. Ha a testvérek értékelték is Marcellin 
erőfeszítéseit, volt néhány pap, aki kevésbé volt lelkes. Nem nézték jó 
szemmel, hogy meszes a reverendája és kérges a keze a sok munkától. 
A plébániához tartozó falubeliek azonban mellette álltak. Ezek az egy-
szerű és dolgos emberek nagyra tartották a lelkek iránti buzgalmát, és 
csodálták munkabírását valamint építői tehetségét. 
Az új épület 1825 telének végére került lakható állapotba. Ez év máju-
sában a la vallai testvérek átköltöztek a Miasszonyunk Hermitage-ba. 
Marcellinnek már volt székhelye a rend számára. 

Hivatkozás: 
Seán Sammon testvér, Szent Marcellin Champagnat – Élete és hivatása – – 
Szív határok nélkül (Róma, 1999), 57-59. o.

1834. január 24-én Lajos Fülöp királyhoz írt levelében Marcellin elma-
gyarázta, hogy miért adta a Mária Kistestvérei nevet az új alapítású 
rendnek. A következőket írta: A Mária Kistestvérei nevet adtam nekik, mert 
teljesen meg vagyok győződve arról, hogy csak ez a név vonz majd nagyszámú 
jelentkezőt. Az azonnali siker néhány éven belül igazolta feltevéseimet, és felül-
múlta várakozásaimat.
Ez a név teljesen világosan kifejezi a lelkiség három kulcselemét, ame-
lyet Marcellin át kívánt adni követőinek: közösséget alakítani Mária 
körül, testvéri kapcsolatot kialakítani mindenkivel, akik szolgálnak, 

MÁRIA KISTESTVÉREI 

alázattal és egyszerűen élni. Amikor az egyház elismerte a rendet, a 
Mária Iskolatestvérek (Fratres Maristae a Scholis - FMS) hivatalos nevet 
adta neki, ugyanakkor továbbra is lehetett használni Marcellin ked-
venc megnevezését, a Mária Kistestvérei elnevezést. 

Hivatkozás: 
Élete, 2. rész, VII. fejezet, 343. o. 4. megjegyzés

1814 végén Jean-Claude Courveille-t, aki másik szemináriumban tanult, 
átküldték a lyoni Szent Irénée papnevelő intézetbe. Courveille maga 
köré gyűjtött egy csoportnyi kispapot azzal az ötlettel, hogy megala-
pítja a Mária Társaságot. Courveille felgyógyult részleges vakságából 
miután imádkozott a Puy Miasszonyunkhoz, és hálából – a reformáció 
idején megalakult Jézusnak szentelt rend – a jezsuiták példáját követ-
ve, belső meggyőződéstől indíttatva elhatározta, hogy alapít egy Má-
riának szentelt társaságot, amelynek tagjait maristáknak hívják. Meg 
volt győződve róla, hogy ezt a gondolatot közvetlenül a Szent Szűztől 
kapta. A marista család eredeti elképzelése egy papokból, apácákból és 
egy világi tagokat összefogó részből álló rend volt. De ez az álom akkor 
nem válhatott valóra. 
Az új társaság tervében nem szerepeltek oktató testvérek, pedig 
Marcellin álma ez volt. Gyakran mondogatta társainak: „Testvérekre 
van szükségünk! Olyan testvérekre, akik katekizmust tanítanak, se-
gítenek a misszionáriusoknak, akik iskolákat vezetnek.” Mivel társai 
nem gondoltak arra, hogy a társaságban oktató testvérek legyenek, 
Marcellin örömmel vállalta ennek megszervezését. 
Jelenleg a „marista” kifejezést számos vallási mozgalom magáénak 

MARISTA 
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vallja. Hivatalosan elismert a Marista Atyák Rendje testvérekkel, a Má-
ria Iskolatestvérek Rendje vagy Mária Kistestvérei, a Marista Nővérek 
Rendje és a Marista Missziós Nővérek Rendje. Ezen kívül vannak la-
ikus marista csoportok, köztük olyanok, amelyek szellemisége Colin 
atyától származik és olyanok, amelyek Szent Marcellin Champagnat 
lelki örökségét tekintik forrásnak. 
Az egyház hivatalosan különböző időpontokban ismerte el eze-
ket a marista társaságokat. A társaság eredeti laikus ágát formálisan 
1830-ban, a marista atyákat 1836-ban, akik Nyugat-Óceánia területén 
(a Csendes-óceán déli részén) vállaltak evangelizációs feladatot. A Má-
ria Iskolatestvéreket (Mária Kistestvérei) 1863-ban, míg a Marista Nő-
vérek Rendjét 1884-ben fogadták el. Végül a marista missziós nővérek 
hivatalosan 1931-től működhettek vallási rendként. 
E világméretű család tagjai, akár nővérek, világiak, laikusok vagy pa-
pok ugyanazt a „Mária életpéldája” szerinti lelkiséget vállalják, és így 
élik életüket. 

Hivatkozások:
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Colin 
http://www.mariste.be/maristfamily/familyindex.htm

MARISTA 
ELKÉPZELÉS Ez a kifejezés azt a látásmódot jelenti, ahogy a maristák leírják sajá-

tos hivatásukat és megkülönböztető jellemzőiket. Az elképzelés szó 
egyaránt jelenti egy cselekedet indíttatását és azt a módot, ahogy azt 
véghezvisszük. A marista szellemiség  alapító papjainak esetében ez 
az elképzelés a szemináriumban eltöltött idő alatt fogalmazódott meg, 
és egy ígéret szövegének aláírásában valósult meg. Ezt az ígéretet a 
fourvière-i Miasszonyunk kegytemplomban tették 1816. július 23-án, 

egy nappal pappá szentelésük után. Az évek során ezek az emberek 
egyre mélyebben megértették a marista álom kezdeti jelentését, és 
egyre több embert vontak be az elképzelés megvalósításába: papokat, 
testvéreket, laikusokat. Marcellin Champagnat elérte, hogy az eleinte 
iskolai feladatokra kijelölt Mária Kistestvérei Rend részt vegyen ebben 
az elképzelésben. 
A marista elképzelés lényegében abban áll, hogy megosztjuk Mária 
feladatát, és Mária életpéldája szerint végezzük el. Ez a munka azt je-
lenti, segítünk Krisztus életét megjeleníteni az emberek életében, hogy 
ezáltal közösséget alkossanak. Úgy, ahogy Mária jelen volt a születő 
egyházban. A marista elképzelés azt jelenti, hogy az egyház új erőt 
kap azokon az embereken keresztül, akik alázattal és egyszerűséggel, 
odaadással és feltétel nélkül vállalják Mária szerepét, elvetik a hit, a 
remény és a szeretet magvait. 

Hivatkozás: 
Élete, 1. rész, III. fejezet, 29-30. o.

MINDENNAPI 
MENEDÉK A marista hagyományban a „Mindennapi menedékünk” kifejezés Má-

ria másik megnevezése. Valójában ez a Máriára vonatkoztatott kifeje-
zés nem jelenik meg Marcellin írásaiban. Ebben az értelemben Jean-
Baptiste testvér írásai a Marcellinről szóló Élete című munkában nem 
fedik a történelmi valóságot. 
Jean-Baptiste testvér a következőket mondja el: „Az 1830-as év esemé-
nyei után, mivel a kormány nem ismerte el a rendet, az a hír járta, hogy 
fel fogják oszlatni. Valójában a loire-i prefektus vagy miután megkapta 
a miniszteri rendeletet, vagy szíve sötét vágyainak és minden vallási do-
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loggal kapcsolatos ellenszenvének engedve elhatározta, hogy bezáratja 
a noviciátust. Ebben a helyzetben ahelyett, hogy megijedt és elcsüggedt 
volna, Champagnat atya most is, mint mindig, a Szent Szűzhöz fordult, 
és neki ajánlotta a közösséget. Így szólt az aggódó testvérekhez: „Ne 
féljetek a fenyegetésektől, és ne féljetek a jövőtől! Mária, akiért összegyűltünk 
ebben a házban, nem engedi majd, hogy kiűzzenek innen bennünket az emberek 
gonoszsága miatt. Kettőzzük meg hűségünket iránta úgy, hogy tiszteljük őt…, 
ő számunkra a „mindennapi menedék”. Ez volt az egyetlen elővigyázatra 
intő gondolata. És Mária, akihez teljes bizalommal fordult, soha nem 
hagyta el: a prefektust áthelyezték, és senki nem zavarta a közösséget. 
Ettől kezdve énekelték a Salve Regina éneket, amely az Alapszabályok 
egyik cikkévé vált”.
Lehet, hogy az idézet nem teljesen hiteles történelmi szempontból. 
Mégis ezt a megszólítást adták át egymásnak a marista testvérek ge-
nerációról generációra, tehát a marista hagyomány részeként tartjuk 
számon, annak ellenére, hogy a jelentése önmagában szűkebb értelmű, 
mint a Jó Anyánk kifejezés. 

Hivatkozás: 
Élete, 2. rész, VII. fejezet, 351-352. o. 

MISSZIÓ (KÜLDETÉS, 
HIVATÁS) Jézust az Atya küldte és a Szentlélek vezette azért, hogy hirdesse Isten 

országának örömhírét. Meghalt, hogy egyesüljön az isteni családdal, és 
feláldozza a teremtést azért, hogy teljességre vigye. És mielőtt visszatért 
az Atyához, műve folytatását az egyházra bízta az idők végezetéig. 
Az egyház küldetése tulajdonképpen az, amit Jézus a követőire bí-
zott. A különböző korok követelményeinek megfelelően a Szentlélek 
mindig választ személyeket vagy csoportokat az egyházban, akiknek 

az a feladata, hogy az Úr művét beteljesítsék a földön. A marista test-
vérek a többi egyházi rendhez hasonlóan az alapító, Szent Marcellin 
Champagnat karizmájából részesülve vállalnak bizonyos hivatást az 
egyház és a világ szolgálatára. 
A Mária Testvérek dolga az oktatás-nevelés során végzett evangelizáció. 
„Marcellin Champagnat nyomán törekszünk arra, hogy a fi atalok és 
gyerekek számára apostolok legyünk, életünk és jelenlétünk által evan-
gelizáljuk őket, valamint tanításainkkal is: nem vagyunk kizárólagos 
katekéták, de nem vagyunk a profán tananyagot átadó tanítók sem.” 

Hivatkozások:
Konstitúciók 78-79. 
Marista Oktatási misszió (1998), nº 75-85. 

MISZTIKUS Misztikus az a személy, aki imán és az isteni misztérium szemlélésén 
keresztül akar közvetlenebb kapcsolatba kerülni Istennel. Ez a közvet-
len kapcsolat ugyanakkor ajándék Istentől számunkra. Tudjuk, hogy 
Isten megismerésének egyik módja a kinyilatkoztatás, amely Jézus 
Krisztusban teljesedik ki. Az Isten megismerésére való törekvés lehet 
elmélkedő vagy intellektuális, ahogy a teológusok teszik. De úgy is el-
juthatunk Istenhez, hogy Istent és misztériumát szeretettel és imád-
kozva szemléljük, és ezt az utat követjük. Ezt jelenti a misztikus meg-
ismerés. 
A misztikus megismerés inkább intuitív jellegű, azt jelenti, hogy közel 
kerülünk ahhoz az Istenhez, aki közösséget vállal az emberekkel, és 
arra hívja az embereket, hogy ők is vállaljanak közösséget vele. Vagyis 
a keresztény misztikus vágya, hogy valódi, hiteles kapcsolatba kerül-
jön Istennel.
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A misztikus megismerés Isten ajándéka, amit nem lehet emberi erőfe-
szítés árán elérni. Mindazonáltal ezt az adományt csak akkor kapjuk, 
ha önként nyitottá válunk arra, hogy elfogadjuk, és szeretettel vála-
szolunk Isten kezdeményezésére. Általában bizonyos ideig tartó „siva-
tagbeli magány” megtapasztalása, hitgyakorlat és a nagylelkű szeretet 
gyakorlása után lehet elérni. 

Hivatkozások: 
De Fiores és Goffi , A lelkiség új enciklopédiája (Nuovo dizionario di spiritualità) 
(Milánó, 1985) 985-988. o.
Ermanno Ancilli, A misztika (Róma, 1984), 39. o. 

1816. október 28-án történt egy esemény, amelynek következtében 
Marcellin úgy döntött, megvalósítja elképzelését. Les Palais-ba hívták 
egy ácsmester tanyájára, amely Bessat-tól távolabb található kis telepü-
lés volt. Ott egy tizenhét éves fi ú éppen haldoklott. A fi atal fi ú semmit 
nem tudott a hit igazságairól. Marcellin tanította, meghallgatta gyó-
nását, és felkészítette a halálra. Ezután meglátogatott a környéken egy 
másik beteget. 
Amikor visszaért a Montagne tanyára, Jean Baptiste már meghalt. Ez a 
találkozás megváltoztatta Marcellint. Az, hogy a fi ú semmit nem tudott 
Jézusról, rámutatott arra, hogy Marcellint Isten egy olyan rend alapí-
tására jelölte ki, amelyben a testvérek a fi atalok, főként a legnehezebb 
helyzetben levők evangelizációjával foglalkoznak. A plébánia felé tart-
va megérett benne ez az elképzelés, és elhatározta, hogy megvalósítja 
tervét. 

MONTAGNE, 
JEAN BAPTISTE 

Hivatkozások: 
Seán Sammon testvér, Szent Marcellin Champagnat – Élete és hivatása – 
Szív határok nélkül (Róma, 1999), 39-40. o. 
Élete, 1. rész, VI. fejezet, 60-61. o. 

OFICIO DIVINO 
(VAGY AZ 
IMAÓRÁK 
LITURGIÁJA) „Az imaórák liturgiája” a római katolikus egyházban a latin liturgikus 

rendben az a hivatalos ima, amelynek során a nap óráit Istennek ajánl-
ják. Hagyományosan az imaórák liturgiája központjában a zsolozsmás-
könyv áll. Ez az imádság négyhetes ciklusokból épül fel. 

Hivatkozás: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liturgy_of_the_Hours

PERROTON, MARÍE 
FRANÇOISE

A MÁRIA 
TÁRSASÁG ÚTTÖRŐ 
MISSZIÓS NŐVÉREI A szerzetesrendek többségétől eltérően a missziós marista nővérek nem 

kötődnek alapítóhoz, egyedül Szűz Máriát tekintik és tisztelik alapító-
jukként. Viszont elismerik úttörő tagjaikat, azaz tizenegy kivételes nőt, 
akik a kor asszonyaitól teljesen szokatlan módon vállaltak tengerentúli 
missziót. Ezek a nők a Mária Társaság tagjaiként kezdték meg misszió-
beli apostoli munkájukat. 
1836-ban az egyház elismerte a Mária Társaságot, és ugyanakkor meg-
bízta tagjait, hogy végezzék el az óceániai szigetek evangelizációját. 
Négy marista atya indult el hajóval a Csendes-óceán felé. Nem sokkal 
Chanel Szent Péter 1841-ben bekövetkezett mártírhalála után Futuna-
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sziget lakói áttértek a katolikus vallásra. Két Wallis-szigeten élő nő 
levelet küldött Franciaországba, amelyben kérték, hogy küldjenek va-
lakit, aki segítene nekik, hogy gyermekeik jó keresztényként nőjenek 
fel. Ez az üzenet késztette Marie Françoise Perrotont, az első missziós 
nővért, hogy elhagyja szülőhazáját és elmenjen a távoli csendes-óceáni 
területre. 
Marie Françoise Perroton 1845-ben, 49 éves korában utazott el a szi-
getekre. Ez volt gyakorlatilag az első lépés a Mária Társaság Missziós 
Nővérei (SMSM) megalapításához. Leghőbb vágya az volt, hogy misz-
sziós tevékenységet végezhessen, és örült, amikor a Mária Társasághoz 
csatlakozva dolgozhatott. Úgy vélte, talán a jövőben beléphet a rendbe. 
Marie Françoise 1846-ban érkezett Wallis szigetére, több évig szolgálta 
az embereket, amíg el nem költözött egy szomszédos szigetre, hogy ott 
folytassa missziós tevékenységét. Amikor már tizenkét éve élt Óceá-
niában, örült, hogy új társakat fogadhatott Franciaországból. 1857 és 
1860 között tíz nő csatlakozott hozzá misszionáriusként Wallis, Futuna, 
Új-Kaledónia és Szamoa szigetén. Ez a tizenegy nő alkotja a későbbi 
missziós nővérek előfutárának tekinthető csoportot. Annak ellenére, 
hogy laikusok voltak, egyértelmű volt, hogy munkájukban misszioná-
riusoknak, maristáknak és felszentelt apácáknak tekinthetők.
Hamarosan csatlakoztak hozzájuk szigetlakó asszonyok is, és az évek 
múltával egyéb országokból származó nők is. Miután kialakult a kö-
zösség, - és mivel a misszionárius szervezet tagjai összetartóak voltak, 
ugyanakkor mások felé nyitottak - az egyház 1931-ben hivatalosan el-
ismerte őket szerzetesrendként, nevük pedig Mária Társaság Missziós 
Nővérei lett. Ezután a Marie Françoise Perroton által elindított mozga-
lom önálló utat járt be. 

Hivatkozás:
http://www.maristmissionarysmsm.org

PILAT-HEGY A la vallai plébánia, amely a Pilat-hegy lábánál, a szurdok bejáratánál található, 
az egyik legnehezebb és legkeményebb hely az apostoli munkában. A körülbe-
lül kétezer lelket számláló népesség többségében mély völgyekben vagy meredek 
hegyoldalakon lakik. Lehetetlen elképzelni, hogy mennyire eldugott helyen ta-
lálható ez a plébánia. Akármerre nézünk, mindenhol emelkedőket, lejtőket, szik-
lákat és szakadékokat látunk. Néhány, a Pilat-szurdok mélyén rejtőző tanya a 
plébániától másfél órányira utak híján gyakorlatilag megközelíthetetlen volt.

Hivatkozás: 
Élete, 1. rész, IV. fejezet, 35. o.

SZEMLÉLŐDÉS A szemlélődés vallási értelemben egyfajta ima vagy meditáció, amely 
során minden gondolatot és összefüggést felvált az Isten jelenlétére 
történő koncentrálás. A kereszténységen belül a szemlélődés a 
misztikusokhoz kapcsolódik, és olyan nagyszerű misztikus szerzők 
műveiben nyilvánul meg, mint Avilai Szent Teréz. Ez inkább nyugodt 
és befogadó folyamat, mint tevékeny. Azt jelenti, hogy a hitet Jézus 
felé fordítjuk, fi gyelünk Isten szavára, és csendben szeretünk. És a 
legfontosabb, hogy ez az életmód, nem csupán imádkozási forma. 

Hivatkozás: 
A Katolikus egyház katekizmusa, 2724. szám, (Róma, 1994).
Richard McBrien (Ed.) Harper-Collins Encyclopaedia of Catholicism 
(New York, 1995).
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