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Gyakorolnunk kell a szeretetet
Saját honlapján naponta közzéteszi szentírási magyarázatait. Tavaly, gyémántmiséje alkalmából nyomtatásban is megjelentek elmélkedései, a Gyertek,
hallgassátok! című kötetből már a második kiadás van forgalomban. Nemrég pedig két új könyvvel jelentkezett a zalai kötődésű, 85 esztendős dr. Kovács Lajos
P. Bánk ferences szerzetes.
2012. október. 20. szombat | Szerző: Horváth A. Attila

Apostoli levélben hirdette meg XVI. Benedek pápa a hit évét, ez indította Bánk atyát arra, hogy útjára bocsássa „Elmélkedésfüzetek” című, öt kötetből álló sorozatát. Az
első kötet Assisi Szent Ferenc ünnepén jelent meg „Kegyelem Assisi Szent Ferenc életében” címmel, majd advent első vasárnapján kerül a testvérek kezébe a második
rész, a „Ma velem leszel a Paradicsomban”. Továbbra is a tőle megszokott aktivitással és elhivatottsággal hirdeti tehát az evangéliumot Bánk atya, aki a pesti ferences
templomban látja el hivatását, míg korábban Zalában szolgálta a híveket évtizedeken át. Volt búcsúszentlászlói novícius, az ötvenes években szombathelyi
egyházmegyés pap Zalaegerszegen, később tófeji, novai és zalalövői káplán, majd plébános. A rendszerváltás után a Mariana rendtartomány vezetőjeként, a
megyeszékhelyi ferences kolostor elöljárójaként és a Jézus Szíve templom plébánosaként szolgált.
– Tizenhét éves zalaegerszegi szolgálatom, valamint huszonkét és fél éves zalalövői papi beosztásom alatt nagyon megszerettem a zalaiakat. Gyémántmisém
alkalmával, tavaly a zalalövői plébános atya meghívására újból közöttük lehettem. Kedves emberek, jó testvérek. Sajnálom, hogy nem tudok látogatásokat ígérni, de
áldásom és imám mindig felétek száll! – nyilatkozta a Zalai Hírlapnak az atya, akivel köteteiről is beszélgettünk.

''Áldásom és imám mindig felétek száll'', üzeni a zalai híveknek Kovács Lajos Bánk atya. Fotó: archív

– A Gyertek, hallgassátok! című elmélkedés-gyűjteményem azt a lelkipásztori célt szolgálja, hogy a szentmisén részt vevő hívek az Egyház által előírt szentírási
szakaszokat otthon újra átolvassák, és a segítségével próbálják azokat jobban megérteni. A kinyilatkoztatott írások Isten üzenetei fogadott gyermekei számára. Azoknak
is szólnak, akiket Isten kegyelme megérintett, és igyekeznek a számukra még ismeretlen Isten tanítására, áradó szeretetére előbb rácsodálkozni, majd megérteni, hogy
ez az üzenet minden emberé, tehát az övék is. Miért? Mert minden ember vagy már Isten gyermeke, vagy most kap hívást erre az istengyermekségre. Isten várja az
érdeklődést és a megszólított ember válaszát – fogalmazott az atya.
Mint mondta, Ábrahám ezt az üzenetet még csak szóban kapta meg. Boldogan hallotta, mint első kitüntetett, majd lelkesen beszélt róla társainak. Hétszázötven évvel
később egy nagy műveltségű férfiúval, Mózessel Isten mélyebb barátságot kötött, őt tette meg a rabságban sínylődő izraeliták vezérévé. Mózes Isten segítségével
elvezette őket a Sínai hegy alá, és az Úr szerződést kötött velük. Ez volt az Ószövetség. A szerződés megkötése után Isten magához hívta Mózest, és látomásban
megmutatta neki a teremtés történetét, amelyet írásba foglalt, hogy saját népe, majd a többi nép is olvashassa. Később a nép és vezetői egyre inkább a bálványokhoz
sodródtak. Ekkor feléledt a jóakaratú idegen népek sarjában is a vágy: minket nem szeret, nem vonz és nem irányít az Isten? Dehogynem! Egyre több szó esik az
ószövetségi Szentírásban Isten nagy küldöttjéről, a Megváltóról. Jézus befejezte az Ószövetséget és megkötötte az örökre szóló újat az utolsó vacsorán – fejtette ki
Bánk atya. – Elmélkedéseimben a rendező elv a hit, remény és szeretet isteni erények tárgyalása. Könyveimet azért jelentetem meg, mert meggyőződésem, hogy a
hívek vallási ismeretei nem kielégítőek. Hitünket nagyon sok támadás éri. Ezek elől többen elmenekülnek, pedig Jézus nem azt mondta az apostoloknak, hogy
meneküljetek az emberek elől.
Az Olajfák hegyén búcsúzkodva utolsó rendelkezése az volt: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és
megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik” (Mk 16,15-16). A nem hívőket segíteni kell, hogy Istenről helyes fogalmuk legyen. Ez mindenkinek a
kötelessége, hiszen ez Istentől kapott élettervünk egyik oszlopa. Feladatunk gyakorolni a szeretetet mindenki iránt, és szolgálni a mellénk rendeltek javát. Az örök
boldogságban Isten olyan nagyságrendű boldogságot ad mindenkinek, amennyit földi életünkben mi szereztünk embertestvéreinknek. A Jézus központú biblikus
irodalom gazdagítására egy nagy figyelmeztetés ösztönöz engem: Szent Jeromos, aki a latin nyelvű ĺ - és Újszövetség kimunkálásának első mestere volt, ezt írta egyik
kötetére: „Ignoratio Scripturarum ignoratio Jesu Christi est”. Aki nem ismeri az Írásokat, az nem ismeri Jézus Krisztust.
Bánk atya a hit évében az Apostolok Cselekedetei újszövetségi könyvet magyarázza honlapján, és az eszkaton (a végső dolgok, a végítélet) kérdéseivel próbálja
megismertetni az érdeklődőket. Emellett Mindszenty József bíboroshercegprímás életét mutatja be élő tanúként az olvasóknak.
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