
Előszó

Képzés, szo lgálat  és  misztérium

A szerzetesség az egyházban mindig is kiemelkedett azzal, hogy 
különös figyelmet szentel tagjai képzésének. Emellett kezdettől 
fogva a „spiritualitás tanítómesterét” jelentette mindenki szá
mára, ám ez a tulajdonsága — kiváltképp saját berkein belül, il
letve a szerzetesi hivatások szolgálatában -  sosem maradhatott 
és ma sem maradhat alapos vizsgálat nélkül.

Bizony még napjainkban is számos nyugtalanító problémáról 
tudunk ezen a területen. Ezekre egyrészt sok figyelmet fordí
tunk, másrészt olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek megoldá
sa egyelőre távolinak tűnik. Csakhogy ismerjük a reményt is, 
amely sok növendéknevelőt lelkesít, és nagyobb, mint maguk a 
problémák.

Ezt a könyvet a felvetődő kérdések és a belülről átélt remény
teli várakozások hívták életre, továbbá az a vágy, hogy megosz- 
szam az idők során szerzett tapasztalataimat, amelyeket az el
kerülhetetlen fáradság és egyéb viszontagságok ellenére is, meg 
nem érdemelt, nagy ajándéknak tartok.
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Azt rögtön az elején szeretném tisztázni, hogy nem vagyok 
szakavatott tanító, és a legkevésbé sem kívánom magam e könyv 
lapjain szakértőnek beállítani. Csupán szeretnék hangosan ref
lektálni arra a vándorútra, amelyen most is haladok, meg aka
rom ragadni a hibákat, mulasztásokat és bizonytalanságokat, 
valamint meghatározni az irányt, amely felé a jelenben és a jö
vőben tartanunk kell. Hiszen túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 
képzés és a fejlődés sohasem magánügy, nem egyszerűen egy 
propedeutikus kurzus elvégzése, vagy csupán egy egzisztenciális 
kaland valamelyik időszakához kapcsolódó dolog. A képzés és 
a fejlődés átfogja az egyénnek, de az intézménynek is a múltját, 
jelenét és jövőjét. A képzés ott van a kezdeteknél és most is 
folyamatosan tart. Olyan pedagógiai módszer, amely arra készít 
fel, hogy Istennek szenteljük magunkat. Olyan teológiai látás
mód, amely szem előtt tartja, hogy a megszentelt élet önmagá
ban egy hosszú és véget nem érő fejlődési folyamat.

A képzés mindenekelőtt szolgálat (ministerium). Testvé
ri szolgálat, amelyet kezdettől fogva felajánlunk annak, aki fel 
akarja fedezni magában Isten rá vonatkozó elképzelését, amely 
azonban nemcsak rá tartozik, hanem másokkal is meg kell osz
tania azt. A képzés ugyanakkor titok (misterium): olyan isteni 
tett, amelyet az Atya visz végbe, amikor a Szentlélek erejével a 
Fiú képmását formálja ki a meghívottakban.

Misztériumot közvetítő ministerium.
Az itt következő oldalak is ezt a közvetítést szolgálják.
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