Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről
A rend elnevezése: „A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek”
Megélhető-e ma ez a név és ez a karizma? Meg tudjuk-e ezt érteni?
A „purgatoire” szót a román nyelvek használják, és ez a szó a
tisztítással, tisztulással van kapcsolatban. A germán nyelvek a
„Fegfeuer” szót használják. Itt a középpontban a tűz képe áll.
Sokan jelenítették meg ezt a tűzet a művészetben, de ezek ma
már nem jelentnek nagy segítséget számunkra: mert ezek a képek
sínylődő emberekről szólnak. Az ezzel összefüggésben használt
kifejezések is sokszor egy „könyvelő”, „számító” Istenre utalnak.
Mindent úgy ábrázoltak, mintha tudták volna, milyen a túlvilág
és hogy mi történik ott.
Az egyház korábban sokat beszélt a tisztítótűzről és a túlvilágról,
ma viszont, inkább hallgat ezekről a dolgokról. A keresztények
többet nem mernek a túlvilágról beszélni, azonban annál inkább
teszik ezt a szekták és az ezoterikus irányzatok, ők nem rejtik
véka alá a túlvilágról való nézeteiket.
Ezért fontosak volnának a bátrabb keresztények, akik a témához
megtalálnák a kor gondolkodásának, felfogásának megfelelő túlvilágról
való tanítás voltaképpen a keresztény hagyomány központi részét képezi.
Karizmánk befogadása a világ különböző részein
Hívatásunk a tisztítótűzre irányul és ez nehézségeket támaszt Európában, Észak-Amerikában és
Kanadában. Ezzel szemben ez kevésbé jelent problémát Dél-Amerikában, Afrikában és a TávolKeleten, sőt ott egyes fiatalok éppen a rend neve miatt éreznek hozzánk vonzódást. Tehát a
reakció nem mindenhol azonos, nem mindenhol utasítják el a tisztítótűz gondolatvilágát.
Azonban némely országban ez is változó a népesség rétegződésétől függően. Például
Mexikóban, az elitréteg vonakodik ettől a témától, viszont az egyszerű emberek a nép, ezzel
ellentétben jól ismeri, és a mindennapjaiban is megéli a tisztítótűz gondolatvilágát. Tehát a
különböző társadalmi rétegekben nem azonos az érzékenység e hittitok iránt.
Nagyon megérintett bennünket egy afrikai nővér vallomása. Ő novícia volt Csádban.
Novíciátusi ideje alatt mondta el, hogy félt a halottaktól és érezte, hogy nyomást gyakorolnak rá.
Az afrikai kultúrában a halottak, mint életet veszélyeztető elemek vannak jelen. Az embereknek
sok mindent kell tenniük, hogy elnyerjék a tetszésüket. Most azonban, novíciaként, ez a nővér
megtalálta az Isten kapcsolata által a megfelelő hozzáállást a halottakhoz és a belső szabadság
érzését velük szemben.
Távol-Keleten, Indiában beszélgettünk
Romus atyával, aki kérte, hogy a
segítőnővérek letelepedjenek a kalkuttai
egyházmegyében éppen a karizmájuk miatt.
Szabályzatunkat többször elolvasta és így
értette meg mi is az amit élni és tenni akarunk.
Elmondta nekünk, hogy figyelmét két dolog
keltette fel:
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Egyrészt, hogy a karizmánk az egész ember
lényét integrálja, az embert, mint egészet szemléli.
(test és lélek, élet és halál, a jó és a rossz… stb.)
Valamint az emberiséget is egészében látja és a
különböző csoportok egységét, kölcsönös elismerését
segíti. Másrészt az emberi életet, mint haladást,
fejlődést fogja fel.

Romus atya szerint ez a két szempont előnyös
lehet a keleti spiritualitással való kölcsönös párbeszédben.
Szerinte lelkiségünkkel alkalmasak vagyunk a vallások
közötti párbeszédre.

Vita a reinkarnációról
Érdekes számomra, hogy napjainkban a keresztények elgondolkodnak a tisztítótűzről. Talán ez
azzal magyarázható, hogy egyre jobban elterjed az újjászületésben való hit.
Ma valójában sokan hisznek a reinkarnációban. Ahhoz, hogy állást tudjunk foglalni az
újjászületés kérdésében, tudnunk kell mi a kereszténység álláspontja a tisztítótűzről. Miért és
milyen kapcsolat van a reinkarnáció és a tisztítótűz között?
Igazából ez a kettő teljesen különböző emberi felfogás. A tisztítótűz Isten elé állítja az
embereket.
A reinkarnáció nem támogat egy Istennel való kapcsolatot.
Azonban mindkét felfogás egy azonos kérdésre ad választ: az ember tudja, hogy halála órájában
még tökéletlen. A halál elérkezik – talán egy vírus, betegség által, vagy mert a test
elhasználódik, de nem azért, mert valaki halála pillanatában elérte a tökéletesség fokát. Ezért a
keleti vallások azt tartják, hogy a túlvilágon egy másik lét is van. Létezik egy újjászületési kör,
egy újjászületési folyamat.
A keresztény hit viszont azt mondja: igaz, hogy az ember, halála pillanatában még nem
tökéletes, de még nem zárult le az útja. Még várhat egy beteljesülésre és ezen alapszik a
tisztítótűzben való hit is.
Mit jelent az, ha az életben jelenlévő tisztítótűzről beszélünk?
A mi emberi létünk egy beteljesülésre irányul, mely a végleges találkozás Istennel. De az ember
még nem teljesen kész erre a találkozásra. Ahhoz, hogy egy ember egészen eltudja fogadni Isten
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szeretetét, úgymond, tökéletesen felkészült legyen erre, szükség van egy köztes szakaszra,
amikor is Isten veszik kezébe a dolgokat.

Csak Ő tehet képessé bennünket arra,
hogy teljesen nyitottá váljunk számára.
Végül a tisztítótűz jelentése az, hogy ez
által kapjuk Istentől, a tökéletes
beteljesülésünket. Ennek elnyeréséért
magunk semmit sem tehetünk,
ez a passzivitásunk ideje.
Ez az időszak már a földön elkezdődik. Vannak emberek, akiket Isten már földi életük folyamán
átformál, és így ők már ekkor alkalmassá válnak a Vele való találkozásra. Azonban a tapasztalat
az, hogy sokan olyan állapotban halnak meg, hogy még nem készek erre. A tisztítótűzben való
hit azt jelenti, hogy az embernek Istennel való története a halállal még nem ért véget, mert a
legeslegvégén Isten veszi a saját kezébe a dolgokat. Az egyetlen munka, melyet az ember
ezekben a pillanatokban tehet: nyitottnak lenni és elfogadni Isten működését.
Ebből kiindulva találhatunk kapcsolatot a tisztítótűz és a lelki, misztikus tapasztalatok között.
Szerintem, ezzel összefüggésben beszélhetünk a tűz képéről is.

A tűz képe
Egy szentmise szentbeszédében az atya így szólt erről: a tűz képe a német „Fegfeuer” szóban
található. Sokan elutasítják, illetve nem szeretik ezt a szót, mert hozzá a korábbi századokban
szörnyű képek kapcsolódnak (pl. tűzben való megperzselés…). Azonban észre kell vennünk a
tűz képének a szépségét is. Isten magát az égő csipkebokor által mutatta meg népének Mózes
idejében (Kiv 3). A tűz az Isten szeretetének képe. Amikor hozzá vagyunk hasonlóak, akkor az
Ő szeretetének tüze boldogsággal tölt el bennünket. Ilyen tapasztalatuk volt az emmauszi
tanítványoknak is („Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton?” Lk 24,32). A
vigasztalás megtapasztalása tesz bennünket boldoggá. Ha még távol vagyunk Istentől, ha még
nem vagyunk felkészülve a találkozásra, akkor az Ő szeretetének tüze fájdalmas. A
Tisztítótűzben való szenvedés hasonlít ahhoz az isteni szeretet által kialakult tapasztalathoz,
amikor rádöbbenünk arra, hogy még nem vagyunk tökéletesek, még nem vagyunk tiszták. Talán
még jobban megértjük Isten szeretetét a Tisztítótűzben, ha arra a tapasztalatra gondolunk,
amikor is nekünk megbocsátottak és mégis továbbra is szenvedtünk az elkövetett tévedés miatt.
Ha megtapasztaljuk, hogy Isten megbocsátotta azt, ahol magunkat rossznak tartjuk, akkor
egyrészt nagyon boldognak és felszabadultnak érezzük magunkat, másrészt viszont ez a
tapasztalat és felismerés fájdalmat is okoz. Elismerjük tettünket, és ez az elismerés fáj. Mindaz,
ami bennem Isten ellen irányul, az a tisztítótűz által megsemmisül. Talán a pokol tüzének képe
egy megfelelő megjelenítése ennek a folyamatnak, a tűz megsemmisít mindent, ami tartósan
Isten ellen irányul.
A megholtakért való imádság
Eddig a tisztítótűzről a személyes tisztulás vonatkozásában beszéltünk.
Ám létezik a tisztítótűznek egy kollektív (közösségi), egy szociális irányultságú egyházi
dimenziója is. Ez pedig a halottakért való ima. Ez egy szolidaritást fejez ki a megholtakkal. Ez
számunkra azt is jelenti, hogy nincs olyan beteljesülés, mely teljesen személyes lenne. A mi
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beteljesülésünk érinti szociális kapcsolatainkat is, az egész emberiséget. Ezért szól a keresztény
hagyomány is a világ végi beteljesülésről.

Számomra nagyon világos az, ahogy a keresztény
hagyomány a szociális dimenzióban értelmezhető
tisztítótűzről beszél, ami az eucharisztikus szertartás
eucharisztikus imádsága, melyben többször
megemlékezik a megholtakról. Ebben az imádságban
az Egyház az összes élőket és holtakat hívja össze.
Ez egy módja annak, hogy kapcsolatban lehessünk
a megholtakkal, akik részére a modern társadalom
képtelen helyet adni. Ugyanúgy kizárja őket, mint
ahogy kizárja a külföldieket, a fogyatékosokat és a
foglyokat. Viszont a társadalmunkban meg tudnánk adni, sőt meg kellene adnunk a holtaknak,
az őket megillető helyet. Meg kell békélnünk mindazokkal, akik előttünk mentek el. Már
hallottam vallomásokat olyan emberektől, akik már megjárták a megbékélésnek ezt az útját. A
holtakat az Egyház egyháztagokká teszi. A fáradozás azért, hogy helyet adjunk társadalmunkban
a holtaknak nagyon fontos az emberiség történetének megértésében is. Mindig voltak és vannak
olyan emberek, akik elnyomás alatt élnek, és akik élete számunkra nagyon boldogtalannak
tűnik. Viszont számukra is létezik, éppen a halál által, az Istenben való beteljesülés, és ez által
az Egyházhoz való tartozás lehetősége. Ekkor teljesül be az ember rendeltetése. Azonban ennek
azon a hiten és bizalmon kell alapulnia, hogy Isten megadja ezt. Segítheti valakivel a
megbékélés útját az is, ha hiszem, hogy az a személy kapcsolatban élt Istennel.

A kontemplatív és az apostoli pólus közti feszültség
Gyakran kérdezik tőlünk, hogy a karizmánkkal, miért nem inkább szemlélődő (kontemplatív)
szerzetesrend vagyunk. Azonban hivatásunk éppen e két szempont egyesítéséből ered - az akció
és kontempláció, vagyis a tevékenység és szemlélődés egyesítéséből. Ez azt jelenti, hogy a
küzdő Egyházon belül tudunk a szenvedő Egyház segítségére lenni.
A segítőnővérek hivatásának e két pólusa között mindig feszültség volt és lesz. Rendi
történetünkben egyes nővérek inkább a misztikus aspektusra válaszoltak, mások inkább az
apostoli munkára helyezték a hangsúlyt. Azonban nem szabad ezt a két pólust egymással
szembe helyeznünk, még akkor sem, ha a nővérek ezt nem egyenlő mértékben élik meg.
Hivatásunk célja a beteljesülés, a beteljesülés Istenben. Mi igyekszünk megtenni mindent, ami
ehhez hozzásegít: mindent, amit teszünk, bármi csekély dolog legyen is az, Isten dicsőségére
tesszük és ez vezet az Istenben való beteljesüléshez is.
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Mi az, hogy mindent Isten dicsőségére tenni?
Az, hogy mindenünket, egész lényünket, mellyel Őt magasztalhatjuk, odaajándékozzuk neki, és
ezáltal készekké válunk arra, hogy el tudjuk fogadni az Ő szeretetét, melyet nekünk ad. A cél ezt
a szeretetet tökéletesen elfogadni. Mindannak, amit teszünk, arra kellene irányulnia, hogy
nyitottabbá váljunk erre a szeretetre. Így tartozik egybe a földi életben való cselekvés és a végső
Istenben való beteljesülés.

Erről a témáról nagy vita volt szabályzatunk új vázlatának kidolgozásakor. Az új vázlatokat
Rómában is be kellett mutatni. Ott a szabályzat hivatalos elbírálói ezt a megjegyzést tették: mi a
Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek vagyunk, ezt a különlegességünket nem
szabad elveszítenünk és nem szabad összekevernünk a tisztítótűz fogalmát az „itt lent”
fogalmával. Mindazokat a helyeket a vázlatszövegben, ahol az „itt lent” szerepelt áthúzták.
Ezért vált fontossá, hogy a generális főnöknő Rómába utazzon, és elmondja, hogy nem ért egyet
az elbírálók véleményével és kifejtette nekik a számunkra fontos aspektusokat, vagyis a
szenvedők támogatását és kísérését már itt a Földön. Hosszabb gondolkodás után az érsek ezt
mondta: „Nővérem, megértem Önt. Ez eredeti. Ezt semmi esetre se veszítsék el. Ez egy értéke
az Egyháznak”.
A tisztítótűz és a búcsú
A korábban katolikus vallásosságban nem jelentett nehézséget egy búcsú elnyerésénél az imák
száma. Mégis ez a szokás századunk közepén hirtelen, megmagyarázhatatlan módon
elhalványult. Korábban az élők és holtak kapcsolata nagyon szoros volt az imádság által. A
Rózsafüzér imádkozásával 30 éves búcsút is nyerhettek a hívek a halottai számára. Az emberek
tudták azt, hogy tehetnek valamit a meghalt szeretteikért.
Gondviselésről nevezett Boldog Mária is szeretett volna segíteni, méghozzá a felebaráti szeretet,
a másoknak való szolgálás által, melyek az embereket továbbsegíthetik. A búcsúknál fontos a
hősies szeretetaktus, a szeretet cselekedet. Számára ez azt jelentette, hogy minden búcsúról
lemondott és elengedett magától minden lelki jót a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára.
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Tehát mindent elengedett, mert csak Isten szeretete
volt az, ami érdekelte – csak arra számított.
Ha én is Isten szeretetére és irgalmasságára építek,
le tudok mondani a búcsúkról, és nem kell félnem
ettől a lemondástól, mert ha én nagylelkű vagyok,
Isten sokkal jobban tud nagylelkű lenni nálam.
A hősies szeretet aktus azt mondja, lemondok
minden lelki jóról, mert egészen Isten jóságára
akarok támaszkodni. Ennek formája és kifejezése
azonban változhat az idők és korok igénye szerint.

A tisztítótűz és a szenvedés
A tisztítótűz kérdése magával vonja a szenvedés kérdését is. Ma már eltűnt az a feltevés, hogy
magam keressek magamnak szenvedést, azért, hogy Isten azokat elfogadja, azért hogy általuk
igazabbá váljak. Ez egy téves Isten kép, mely szerint Isten az öröm ellensége lenne, egy
követelő Isten, aki elvárja a szenvedést. Talán ez az elképzelés miatt van az is, hogy olyan sokan
eltávolodtak Istentől.
Az életben sok a szenvedés, azokat nem kell külön keresnünk. Ezért jobb szeretettel és
elfogadással szembenézni velük és elviselni őket, mint még újabbakat keresni.
Ez a fajta gondolkodás már valami újat mond a szenvedés értelméről. Ma sokan vágyódnak a jó
közérzet után. Az embereknek megvan mindenük, amire csak szükségük lehet. Így nem tudják
elismerni, elfogadni azt, hogy minden emberi életút elengedhetetlenül szenvedéseket is hoz. Aki
a szenvedés tapasztalatát nem tudja elfogadni, az gyermeki marad és soha nem nő fel.
A születés fájdalommal jár, az is fáj, amikor a gyermekek elhagyják szüleiket, ha egy
párkapcsolat nem jól alakul, ha elveszítünk valakit, akihez ragaszkodunk…
Sok minden okozhat fájdalmat, és ezt szeretnénk kizárni és eltaszítani magunktól.
Ma már nem arról van szó, hogy szenvedéseket keressek magamnak, és ezekkel akarjak
Istennek tetszeni, hanem inkább arról, hogy őszintén és szeretettel nézzek életemre, a
valóságomra és elfogadjam a benne jelenlévő szenvedéseket.

Ebben találhatjuk meg az emberek közötti kapcsolat alapját, és ez által alakul ki a kapcsolat az
élők és a holtak között is.
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