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Szerzetesi életemben egyre inkább ér zem az igazságát 
Órigenész meglátásának: „Aki nem fektette fejét Jézus keblére, 
és aki nem kapta tőle Máriát anyjául, az nem tud ja feltárni (az 
Evangélium) mély ér tel mét”. 

Kis Teréz, néhány héttel a halála előtt, meg  fo gal maz néhány 
figyelemreméltó gon do la tot a Szűzanyával való hiteles kap cso 
lat ról: „Nem kellene olyan dol go kat mondani róla, melyek va 
ló szí nűt le nek, vagy amit nem tudunk. Példának okáért, hogy 
há rom é ves korában elment a temp lom ba, és rendkívüli buz ga 
lom mal s sze re tet től lángoló érzésekkel felajánlotta ma  gát 
Istennek, jól le het talán egyszerűen a zért ment, hogy 
engedelmeskedjék szü  le  i  nek.”… „A Szent Szüzet meg kö ze lít 
he tet len nek állítják e lénk, pedig úgy kellene őt bemutatni, mint 
akit követhetünk, a mint a rejtett erényeket gyakorolja és a 
hitből él, mint mi…”.

Máriáról olyan keveset ír az Új szö vet sé 
gi Szentírás. Ezért is fel tű nő talán, hogy 
eb ben az annyira kevés rá vonatkozó mon 
dat ban olyan aránytalanul sok szor for  dul 
elő egy szó: a szív. Mária szí ve. Lu kács e 
van gé li u má ban (2,19) ol vas suk: „Má  ri a 
pedig mind e ze ket a dolgokat meg  ő  riz   te, és 
szívében fo rgatta.” A „for gat ta ő ket/elel 
gon dol ko dott rajtuk” szó kap cso la tot a 
görög a sym bal lusa szóval je lö li. Eb ből 
származik a szim bó lum főnév, mely e re  de 
ti értelme sze rint egy kettétört tárgy (pél 
dá ul egy gyűrű) össze il lesz té sét je len ti, 
mely azután egy ön ma gán túl mu ta tó je len 
tés sel gazdagodik. Má ri a meg ő riz te és 
össze  ra kos gat ta a szí vé ben, az énje cent ru 
má ban a hallottakat, lá tot takat, hogy meg 
ért  se – és jól értse! – a tör tén te ket. Mint ha 
ez lenne Mária reflex sze rű ma ga tar tá sa 
min den felkavaró, ne he zen fel dol goz ha tó 
ese mény kapcsán: a szíve em lé ke ze té hez 
for dul, és türelmesen, nagy bel ső fi gye 
lem mel összerakosgatja az ese mény da rab 
ká kat. Egybefogja Isten sza vát, a saját 
múlt já nak meghatározó tör té né se it, s ezek 
mellé il lesz ti oda az életében meg je le nő új 
va ló sá got. Amikor valami o lyan do log 
történik velem, ami kibillent ad di gi egyen 
súlyomból, akkor – Mária min tá já ra – 
meg  pró bá lom a „tört részeket” egy be il lesz te ni, hogy rálássak 
az egészre. Nem izoláltan nézem a velem ép pen meg e sett 
nehéz, váratlan e se ményt, hanem i gyek szem „egy ben látni”, 
egy csokorba köt ni ezt az új valóságot a múl tam útjelző, dön tő 
történéseivel és Isten sza vá val, Isten ígé re te i vel. Ezzel az in ten 
zív belső munkával tu dom beépíteni a fáj dal mas va ló sá go kat, 
a kudarcokat, de a ke gye lem túláradásait is életem á ra má ba.

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!” – köszönti az angyal Má 
ri át (Lk 1,28). Más fordításban úgy olvassuk: „Örvendezz, ke 
gye lem be fogadott!” Különös, hogy az angyal nem a nevén szó 
lít ja, nem azt mondja, hogy: »Örvendj, Mária!« Miért? Mire 
mu tat rá ez a köszöntés? Talán arra, hogy Mária legmélyebb i 
den ti tá sa nem az, hogy ő Mária, hanem az, hogy kegyelembe 
fo ga dott. Mária attól az, aki, hogy betöltötte őt Isten kegyelme. 
Má ri a az, aki drága, aki szeretett Isten szemében. Bennünket is 
az ha tá roz meg legmélyebben, az a valódi önazonosságunk, 
hogy Is ten kegyelmébe fogadottak vagyunk, kedvesek vagyunk 
Szá má ra. Mária kegyelme kapcsolatban van azzal a feladattal, 
amit ka pott, de több is ennél. Ő Isten szemében nem csak egy 
funk ci ót tölt be, hanem személyében kedves, szeretett Isten szá 
 má  ra. Mi is, mindannyian személyünkben, és nem pusztán fel 
 a  da ta ink, eredményeink, titulusaink révén vagyunk ked ve sek, 

szere tet tek Isten számára. Olyan 
örömteli erre gondolni! A ta laj vesz 
tett napokon, amikor minden a feje 
tetején áll bennünk és el vesz tet tük a 
tájékozódási pontjainkat, jó 
odafülelni az an gyal ne kem szóló 
szavára: „Örvendezz, ke gye lem be 
fogadott!”

Amikor az angyali üdvözlet je le 
ne tét ol va som, mindig meg ren dít 
Mária ma  ga tar tá sa. Alig szól. Csupa 
hall ga tás, csupa fi gye lem, csupa 
készség. Isten szívét pró bál ja 
megérteni, és nem a saját érzéseit 
he lye zi előtérbe. Az angyali 
üdvözlet sok kal töb bet el mond Isten 
szívéről, mint ar ról, mi ment végbe 
Má ri á ban. Amikor Is ten gon dolatai 
nem azonosak az e nyé im mel – és ez 
jó néhányszor előfordul –, kér he tem 
Mária oltalmát, hogy se gít sen ilyen 
hittel telt csodálattal le bo rul nom az 
Úr előtt és szán dé kai előtt.

Teremtményi mivoltunk 
legigazabb meg nyil vá nu lá sa Mária 
vá la sza: „Tör tén jék velem szavaid 
szerint!” De kissé ar cha i kus sá vált 
számunkra ez a meg fo gal ma zás, s 
talán vesztett az ere jé ből. Hogy é rin 

te ne, mi menne végbe bennem, ha ezt úgy mon da nám: „Csinálj 
velem, amit akarsz!” Áment mondok Isten ter vé re, oda adom 
magam neki fenntartás nél kül. Az ámen hitet és 
engedelmességet jelez egyszerre. „Így van, és így legyen!” De 
az Isten akaratába való beleegyezést nem lehet imp ro vi zálni. Ez 
mindig egy hosszú hűség gyü möl cse.

Azonban egy igen kimondása sok nemet is feltételez. A vá 

MÁRIA, TÁRSUNK AZ ÚTON
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lasz tás mindig lemondás is. Erről nem szabad meg fe led kez 
nünk. Jé zus azt mondja a betániai Mártának, hogy „Mária a 
job bik részt választotta” (Lk 10,42). Részek jutnak nekünk, 
nem a min den. De ami igazán fontos az életben, az minden ú 
ton meg tör té nik velünk. Nem kell félnünk attól, hogy le ma ra 
dunk valamiről.

A döntéseinknek következményei is vannak, s ezekkel együtt 
kell vállalnunk őket. A meghozott döntésnek ezt a dinamikáját 
Má ri a végigkísérte Jézus életében is. A korábban feltett ag go 
da lommal teli kérdés: „Fiam! Miért tetted ezt velünk? Bán kód 
va ke res tünk téged” (Lk 2,48), a Golgotán átadta helyét a néma 
döb be net nek: hová vitte Fiát a „nekem Atyám dolgaiban kell 
len nem” (Lk 2,49). Jó kérni Igentmondó Miasszonyunkat, hogy 
se gít sen a Szentlélek fényében meghozott döntéseinkhez hű sé 
ges nek lenni, mert a hűség az, ami megérleli az embert.

Azt hiszem, Mária jól tudott visszanézni, jól tudott emlékezni, 
jól tudta a reményt védelmezni. A remény – tagadó formában 
meg fo gal maz va – annak elutasítása, hogy a szorongás vagy a 
szen ve dé lyek megbénítsanak. A remény visszaadja a lélek ol 
dott sá gát, nem csak szabaddá tesz „valamitől”, hanem szabaddá 
vá lunk „valamire”: arra, ami valóban képes betölteni. Ez pedig 
Is ten. Mária, a remény Anyja nem csak a jelen keserves, fáj dal 
mas, felkavaró élményeit nézi, hanem visszanyúl, és ezek mellé 
o da te szi Isten ígéreteit. Ez lehetett „értelmezési horizontja”. 
Hisz Isten ígéreteiben, s fürkészi ezek beteljesülésének leg ap 
róbb jeleit is. „Minden remény ellenére is reménykedve 
hitt” (Róm 4,18). Nem takarja el a valóságot, hanem túllát rajta. 
Pró bál ga tom én is így nézni életem eseményeit. Az adott va ló 
ság ra hagyom, sőt akarom, hogy rávetüljön Isten örök, meg má 
sít ha tat lan ígéreteinek fénye. Így oldottabban, bátrabban, na 
gyobb nyugalommal tudok továbbmenni az úton.

Szembetűnő, hogy Mária soha nem „vádlója testvéreinek”, 
ha nem mindig közbenjáró. Egyetlen nap alatt is sokszor ke rü 
lök választási helyzetbe: hogyan oldjak meg egy problémás szi 
tu á ci ót, melyik belső megmozdulásnak engedjek – ítélkezzem 
vagy közbenjárjak. Szeretem ilyenkor egyszerűen csak meg 
fog ni az övemen lógó rózsafüzért, és magamban lassan ki mon 
da ni: Kegyelemmel teljes, imádkozz érettünk! És Mária, szinte 
ész re vét le nül, bogozgatja a csomókat. 

Mária, Jézus mennybemenetele után, „állhatatosan, egy szív 
vel lélekkel” együtt imádkozott az apostolokkal (ApCsel 1,14). 
Má ri a együtt van azokkal, akik magára hagyták az Urat a szen 
ve dés ben, elszöktek a történtek elől, sőt megtagadták a Ke reszt 
re fe szí tet tet. Csalódotte bennük Mária? S ha igen, akkor ho 
gyan tud most mégis egy szívvellélekkel együtt lenni velük? 
Ho gyan tudta integrálni, beépíteni a csalódást, s közösségben 
ma rad ni mindegyikükkel? Töprengéseimben Dietrich Bon hoef 
fer gondolatai segítettek előbbre jutnom. „Isten a valódi ke resz 
tény közösség ismeretére akar elvezetni – ezért kell keservesen 
csa lód nunk a többiekben, s ha minden jól megy, saját ma gunk 
ban is. Isten merő irgalomból nem engedi meg, hogy akár csak 
he te kig is ábrándok között éljünk, nem engedi, hogy a lelkesítő 
él mé nyek öröme elbódítson. Mert nem a szentimentális ér zel 
mek istene ő, hanem az igazság Istene. A keresztény kö zös ség 
nek meg kell mérettetnie a csalódásban, a csalódás minden ke 
se rű sé gé ben, hogy azzá lehessen, aminek Isten előtt lennie kell, 
s hitben ragadhassa meg a neki adott ígéretet… Ám az a kö zös 
ség, amely az ilyen csalódást nem viselné el, …máris el ve szí 
tet te a maradandó keresztény közösség ígéretét, s előbbutóbb 
föl kell bomlania… Aki álomképet alkot arról, hogy egy kö 
zös ség nek milyennek kell lennie, az elvárja Istentől, a másik 
em ber től és önmagától is, hogy álma valóra váljék… Szem re 

há nyó an, örök vádlóként járkel a testvérek körében… Ami 
nem a szája íze szerint történik, az neki kudarc. Így száll perbe 
elő ször testvéreivel, azután Istennel, s végül kétségbeesésében 
ön nön ma gá val. Mivel Isten előre lerakta közösségünk egyedüli 
a lap ját, s Jézus Krisztusban már egy testté forrasztott bennünket 
össze, nem követelőzve, hanem mint hálás elfogadók lépünk 
be a többi kereszténnyel való közösségi életbe”.

Mária, akinek a személyisége magjához tartozik a hálás el fo 
ga dás, tudja azt, – megőrizve szívében Fia tanítását –, hogy az 
egy ség nek, a közösség megőrzésének alapfeltétele a meg bo 
csá tás, a másik adósságának elengedése. Hetvenszer hétszer. 
Sokat ad nak nekem Bernanos szavai Mária engem néző 
tekintete ér té sé hez. „El tudod képzelni, mi vagyunk mi neki? …
A Szűz te kin te te az egyetlen igazán gyermeki tekintet, az 
egyetlen, mely szé gye nünk re és bajunkra vetődik. Ha jól 
akarunk hozzá imád koz ni, az embernek magán kell éreznie ezt 
a tekintetet, mely nem teljesen a megbocsátásé – mert nincs 
megbocsátás némi ke se rű tapasztalat nélkül –, hanem a 
gyengéd együttérzés, a fáj dal mas meglepetés, valami 
felfoghatatlan, kifejezhetetlen érzés te kin te te, mely fiatalabbá 
teszi Őt a bűnnél”. Mi a bűnt el tép he tet le nül a magunkénak 
érezzük, mert fogalmunk sincs a bűn te len életről. Olyan jó azt 
tudnom: van egy szent, a legszentebb, a ki törődik velem, és 
imája, közbenjárása által fenntartja a kö zös sé get, nem engedi 
elszakadni a köteléket köztem és Isten kö zött, köztem és a 
testvéreim között.

Részletek
A Vigasztaló Szentlélekről nevezett Mirjam nővér OCD: 

Mária, társunk az úton című írásából.
 

Kolostorunkban minden évben, július 16-án, Kármelhegyi Boldogasszony főünnepén a 
szentmise után kis szertartás keretében a perjelnő feladja a skapulárét azoknak, akik azt kérik, 
és vállalják az ezzel járó kötelezettségeket.
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A fogadalomtételre 2021. május 24én, 
pünkösdhétfőn, Szűz Mária, az Egyház Anyja 
emléknapján ke rült sor. Ez az új liturgikus Mária ün 
nep, a Pünkösdöt követő napon, 2018 óta szerepel a 
naptárban. Az i dén ez az emléknap május 24ére e sett, 
mely napon Szűz Mária, a ke resz tények segítsége 
liturgikus ün ne pét üli az Egyház.

„A fogadalomtételemet megelőző tíz na pos lelkigyakorlatom 
a Fatimai Szent Szűz ünnepével kezdődött. Végig a lel ki gya 
kor lat napjaiban, Urunk Menny be me ne te lé től Pünkösdig, a 
Szent lé lek ki len ce det, a Szentlélekhívó imát imádkoztuk – 
mond ja Anna nővér –. Nagy hála él ben nem az Egyház iránt, 
édesanyánk, a Kár mel he gyi Boldogságos Szűzanya iránt, szer 
ze tes kö zös sé gem, a magyarszéki kár me li ta nővérek iránt, 
családtagjaim, is me rő se im iránt, akik az úton vezettek, és az 
összes szentek iránt is, akik nem engedték el a kezemet és 
segítettek megmaradni az ú ton! Lelkigyakorlatomon nagyon 
sokat a dott nekem Ignacio Larranaga, Szűz a nyá ról szóló, 
könyve. »Miben áll Mária lel ki anyasága? Abban, hogy az 
Anya se gít megtestesíteni, létrehozni és világra hoz ni bennünk 
Krisztust, aki a végletekig sze re tett. Mária igazi Anya lesz szá 
munk ra, ha igyekszünk testvéri kedvességben él ni.« – akár 
ennek az ünnepnek a mottója is lehetne.”

Mit jelent számodra szerzetesnek lenni?
„Reménységet, fénysugarat, levegőt! Hogy az Egyetlennel 

le he tek, és ezért bármit odaadok, az életemet is. Ez az óriásai 
ö röm, ami betölt, a Szabadság, a Mindenség öröme, olyan é 
let e rő vel áraszt le, amivel semmi itt a földön, a szeretet min 
den ha tó sá gá nak érzésével, hogy végre otthon vagyok, 
hazaérkeztem. Hogy nem kell tovább keresnem, mert 
megtaláltam, és ezt ki is mond ha tom, »megvallhatom« az 
emberek előtt – és érzem ő is meg vall engem az Atya előtt!”

A fogadalomtétel előtti lelkigyakorlatodon az evan 
gé li u mi tanácsokról is sokat elmélkedtél.

„Igen, és a fogadalom hármas dimenziója különösen erős kö 

te lé ket ad számomra. A tisztaság Cassianus szerint a szív tisz 
ta sá gát jelenti. »A szerzetesi élet végcélja az örök élet, köztes 
cél ja pedig a szív tisztasága. A szív tisztaságát a munka és az 
er kölcs gyakorlása által érhetjük el. Ez esetben minden bűntől 
meg tisztított szívet tudunk felajánlani Istennek.« Jézus pedig 
azt mondja, »boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Is 
tent« – Igen, meglátják még itt a földön – írja Kis Szent Teréz 
egy levelében. A szegénységről Létrás Szent Jánosnál olvasom: 
»Ha elszomorít, hogy híjával vagy valaminek, még nem vagy 
tu laj don nélküli«. Az engedelmességről Mózes abba szavai 
nyúj ta nak találó összegzést: »Testvérem, legyünk igazán en 
ge del me sek, mert így jutunk alázathoz, erőhöz és türelemhez, 
mert így találjuk meg az állhatatosságot a felebaráti kö nyö rü 
le tes sé get a bűnbánatot és a szeretetet. Tulajdonképpen, aki en 
ge del mes, az Isten minden parancsolatát teljesíti.« Szent 
Terézia a nyánk szerint pedig »az engedelmesség által érkezünk 
el leg ha ma rabb a tökéletesség csúcsára« – olvassuk az 
Alapítások köny vé ben.” 

Eljutni a tökéletesség csúcsára. Vagyis, most 
kezdődik a hegyre való felmenetel?

„Itt a Kármelben a Kármelhegynek szimbolikus jelentése 
van. Ar sze niosz abba mondja: »Ha szerzetes vagy, menj fel a 
hegy re!« Az ősi szerzetesi nyelvben a »felmenni a hegyre« 
kifejezés annyit tesz, mint szerzetesnek menni. Rosh Quadosh 
– A Szent hegy fok – így is hívták a Kármelhegyét, ami 
héberül gyü möl csös kertet jelentett. A patrisztikus idézetekben 
Illés prófétát a Kár melhegy állandó lakójaként mutatják be. 
Avilai Szent Te ré zi a anyánk írja az Elmélkedések az Énekek 
énekéről című mű vé ben: »Mily sokan vannak, akik megállnak 
a hegy lábánál, pe dig eljuthatnának annak csúcsára.« Keresztes 
Szent János atyánk szerint »a hegy lelki útvonal a 
Szentháromság asz ta lá hoz«. Ez azért is különösen kedves 
nekem, mert a Szent há rom ság a misztériumom. Lisieuxi Kis 
Szent Teréz a »szeretet he gyé ről« beszél, a Kármelhegyére 
átültetett kis virágként említi ma gát.”

A fogadalomtétel szentmiséjét Schunk János, Bu da 
pest ró ma i für dő i plébános atya mutatta be. A szent 
mi sén Szent Márk evangéliumából a Gazdag ifjú 
jelenetét hall hat tuk (Mk 10,1722). János atya 
homíliájából: 

„Valami nagyon szépet Istenért” – ez a címe annak a könyv 
nek, ami Szent Kalkuttai Teréz anyáról szól. Ismerünk sok em 
bert, aki nagyon szép dolgot tett Istenért. De vajon, itt ebben a 
ko los tor ban, elzárva a világtól, lehet valami nagyon szépet 
tenni Is ten ért? Ó, hogyne. Hiszen nem a látványos tettek 
számítanak, ha nem az, ami Isten szemében értékes. Anna nővér 
rövidesen fo ga dal mat tesz. Az evangéliumi tanácsokat 
elfogadva szeretne en nek a közösségnek tagja lenni. Pál 
apostol sokszor beszél ar ról, hogy az ember számára, Istennek 
tetsző dolgot tenni, ko moly erőfeszítéssel jár. Lám, itt van ez 
a gazdag ifjú: „Jó Mes ter, mit kell tennem?” Érdekes Jézus 
válasza: „Miért mondasz en gem jónak?” Ott bujkál ebben a 
kérdésben: „Csak nem tudod, hogy én Isten vagyok?” Ezt még 
az apostolok sem tudják. És foly tat ja: „ismered a parancsokat”. 
„Igen, ezeket mind meg tar tot tam.” És – ez egy nagyon érdekes 
megjegyzés – azt halljuk, hogy Jézus megkedvelte ezt az 
embert. Megkedvelte. Hát, Anna nő vér, téged is megkedvelt az 
Isten, mert szólított. Azt akarja, hogy te is, valami nagyon 
szépet tegyél Istenért. Ezek a fo ga dal mak – tisztaság, 

A SZENTHÁROMSÁGRÓL NEVEZETT ANNA NŐVÉR 

KISFOGADALMA



A MAGYARSZÉKI SARUTLAN KÁRMELITA NŐVÉREK HÍRLEVELE │ 1. ÉVFOLYAM 2. SZÁM4

KKÁÁRRMMEELLHHEEGGYYII  LLEEVVEELLEEKK

Isten alkalmazkodik az emberhez 
Fiában, Jé zus Krisztusban, mi kor az 
eucharisztia misz té ri u má ban nekünk 
adja magát.

A Megtestesülésben emberi ter mé sze 
tün ket, gyengeségeinket ve  szi magára. 
Egy na gyon szép II. századi zsidó
keresztény szö  veg ben ez áll: „Az 
irántam való sze re te te meg a láz ta nagy 
sá gát. Ha son ló vá lett hozzám, hogy be 
fo gad has sam. Ha son ló vá lett hoz zám, 
hogy fel ölt hes sem. Nem félek, ha rá né 
zek, hi szen csu pa irgalom hozzám. Az 
én ter mé sze te met vette föl, hogy 
megérthessem. Az én ar co mat, hogy ne 
forduljak el tőle.” A meg  tes te sü lés 
szimbolikus megjelenítése Szent János 
e van gé li u má nak 13. fe je zeté ben a láb 
mo sás jelenet. Az események le  í rá sá ban 
az evangélista mintegy össze fog lal ja 
Jézus sza  va i nak, életének és 
szenvedésének e gé szét. Egy kép, mely 
ben lát ha tó vá válik, hogy mi is ez az 
egész. A lábmosásban ki  fe  je  ző  dik, amit 
Jézus tesz, és hogy ki is Ő valójában. Ő, 
aki Úr le száll, leereszkedik, leveti a 
dicsőség köntösét, s szolgává válik, aki 
a láb mo sás rabszolgai feladatát végzi. 
Ez az értelme egész éle tének és szen ve 

dé sé nek, hogy lehajol a mi piszkos lá ba 
ink hoz, az emberiség szennyéhez, és 
tisztára mos minket az Ő na gyobb 
szeretetében. A lábmosás szolgálatának 
értelme, hogy az embert alkalmassá 
tegye az asztalhoz, alkalmassá a kö zös 
ség re, hogy együtt ülhessenek asz tal hoz. 
Jézus Krisztus mint egy asztalra és 
közösségre alkalmassá tesz bennünket 

Isten előtt és egymás számára. Mi, akik 
egymást el vi sel ni sem min dig tudjuk, 
mi, akik nem illünk Istenhez, fel e mel te 
tünk általa, al  kal  ma  sak leszünk Istenre, 
s bejutást nyerünk Istenhez. Az ál  tal 
tisztulunk meg, hogy engedjük 
magunkat megérinteni az ő át  a  la  kí  tó 
szeretetétől. Ez a szeretet azt jelenti, 
hogy Isten fel té tel nél kül elfogad 
minket, még akkor is, ha nem vagyunk 
fo gé ko nyak rá és méltók hozzá.

A második kifejeződési formája annak, 
hogy Jézus al kal maz ko dik, szin tén itt a 
lábmosás jelenetében mutatkozik meg, 
ab ban, hogy ahol Is ten nem állít fel 
határt, az ember mégis képes ha tárt 
húzni. Júdás és Péter alakjában két 
dolog válik láthatóvá. Az első Júdás 
dön té sé ben mutatkozik meg: létezik a 
kapzsiság és a mohóság által ki mon dott 
nem. Létezik ez a nem, amely ma  ga 
akarja a világot meg te rem te ni, s amely 
nem kész arra, hogy engedje magát Isten 
szeretetétől meg a ján dé koz ni. A teve 
nem megy át a tű fokán, felállítja el bi za 
ko dott púpját, és nem ké pes átmenni az 
irgalmas jóság ajtaján. Meg kér dez het jük 
ma gunk tól, nem vagyunke mi is 
olyanok, mint akik nek ön telt sé ge nem 

engedelmesség, szegénység – amit ígérni fogsz, nem olyan 
könnyűek. Igaz, kinek ez, kinek az okoz na gyobb nehézséget. 
De hogy áldozatba kerül, az biztos. Péter meg kér dez te egyszer 
az Úrtól: „Uram, nézd, mi mindent el hagy tunk! Mi lesz a 
jutalmunk?” Azt hiszem, ezt a mondatát, mint sok más 
mondatát is, Péter később szerette volna el fe lej te ni, megbánta. 

Mert mi a mi jutalmunk? A mi jutalmunk: maga Is ten. Az Isten 
az enyém lehet. Az Isten velem van. Az Isten sze ret engem. Az 
Isten kiválasztott engem. Az Isten rám nézett és meg ked velt, 
és azt mondta: „kövess engem!” Ez a fiatalember szo mo rú an 
távozott. Gyakran úgy magyarázzák ezt a részt, hogy szo mo 
rú an távozott, nem tette meg, amit az Úr mondott neki. Én 
pedig nagyon úgy gondolom, hogy később mégis megtette. 
Meg tet te, mert akinek a szemébe néz az Úr, akit megkedvel, 
az, ha nehezen is, de megteszi, amit kér tőle. Amit kér tőled, 
az ön ma gad nak a fölajánlása. Önmagadnak az odaadása. És 
amit kapsz, az Isten, és ez a közösség, amelyik most befogad 
téged, és akik úgy döntöttek, hogy itt a helyed. Azt kéri tőled 
Isten, hogy emelkedj magad fölé. Tudom jól, hogy azzal, hogy 
fo ga dal mat teszel, nem változik meg minden egy pillanat alatt. 
Az en ge del mes ség küzdelem. A tisztaság, hogy elkötelezetten 
oda a dom magam Istennek, ez nem egy gesztus, ez sok 
mindenből áll. És a szegénység, gondolatban sem ragadni 
semmihez. A sze gény ség, az engedelmesség, a tisztaság, 
önmagam oda a ján dé ko zá sa Istennek. És megkapom Őt magát. 
Ezzel nem lehet be tel ni. Érhet engem akármi, ha Isten velem 
van, ha Isten az e nyém, akkor megteszek mindent. És nem 
szomorúan távozom, ha nem örömmel: „Uram, még ha nehéz 
is, örömmel adom oda ma ga mat. Örömmel. Mindent. Amit 
csak kérsz”. Minél tö ké le te sebb az én odaadásom, annál többet 
kapok az Istenből. Ha e gé szen odaadom magam, akkor az 
Isten egészen az enyém. Mint a hogy minden nővéré. És 
hogyha mindenki így áll hozzá, hát ak kor itt csak jó lehet. 
Igen, tudom, adódhat súrlódás, tá mad hat nak ilyenolyan 
gondolatok, de ennek ellenére mindennap új ra odaadom 
magam Neked Uram, és örülök, hogy egészen az enyém vagy. 
Egészen a miénk vagy.

JÉZUS ALKALMAZKODIK HOZZÁNK
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képes arra, hogy hagyja magát megmosni, s hagy ja ma gát 
Jézus Krisztus gyógyító szeretetétől meg a ján dé koz ni. E 
vissza utasítás mellett, létezik a jámborok kockázata is, 
amelyet Pé ter képvisel. A hamis alázat, amely nem akarja, 
hogy Isten le  ha  jol  jon hozzá; a hamis alázat, amelyben gőg is 
rejtőzik, aki sa ját maga a kar tisztává válni; a gőg és a hamis 
sze rény ség, amely nem sze retné el fo gad ni Isten irgalmát. 
Isten azon ban nem akarja ezt a hamis sze rény sé get, mely 
vissza u ta sítja az Ő jó sá gát, hanem alázatot vár, mely hagy ja 
meg mos ni magát, s ez ál tal megtisztul. E szünk be juthat Jézus 
fi gyel mez te té se: „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyer me 
kek, nem men  tek be a mennyek or szá gá ba.”

Jézus alkalmazkodik az emberhez, amikor népe, a zsidó 
nép, ha gyo má nyát folytatja. A Szentírás ószövetségi 
könyveiben, el ső sor ban a zsoltárokban és Izajás prófétánál 
megtaláljuk a szen ve dő igaz alak  ját, aki Krisztus előképe. 
Jézusnak az utolsó va cso rán mondott sza vai: „ez az én 
testem, ez az én vérem” Iz ra el ál do zati nyel ve ze té nek 
kifejezései. Amikor Jézus ezeket a sza va kat kimondja, úgy 
mu tat ja be saját magát, mint a vég ér vé nyes és igazi 
áldozatot, melyben az ószövetség összes si ker te len kí sér le te 
beteljesült. Isten nem akar ál lat ál do za tot; min den az övé. S 
nem akar emberáldozatot sem, hi szen azért te rem tet te az em 
bert, hogy éljen. Isten nagyobbat akar: Ő azt az át a la kí tó sze 
re te tet akarja, melyben az ember képessé válik Is ten re, és rá 
bíz za  magát. Így feleslegesnek tűnnek az ál lat ál do za tok szá 
za i, me ly eket a jeruzsálemi templomban bemutattak, és 
minden ál  do  zat a világ egész történelme során. Örök hi á ba 
va ló fáradozás volt mind ez, hogy Isten nyomába lépjünk, u 
gyan ak kor mégis ab lak nak tűn nek, melyen áttekinthetünk a 
tu laj don kép pe ni re; el in du lás nak, mely most beteljesedett. 
Az, ami ott kifejeződött: a ján dék Istennek, egy ség Istennel – 
meg tör té nik Jézus Krisz tus ban, benne, aki Istennek nem 
valamit ad, hanem saját magát, s benne minket is. Mit jelent 
ez? A két mon dat hoz: „ez az én tes tem, ez az én vérem”, 
Jézus hoz zá fű zi: értetek. Ez a kifejezés a szenvedő szolgáról 
szóló éne kek ből szár ma zik, amelyeket I za jás prófétánál 
találunk. A babiloni fog ság gal Iz ra el el ve szí tet te a 
templomát. Nem tudta többé a ma gasz ta lá sát Isten elé vin ni, 
nem tudta az engesztelő ál do za tot bemutatni, és meg kel lett 
kérdeznie, minek kellene itt tu laj don kép pen történnie, ho 
gyan kel le ne az Istennel való kap cso lat nak élőnek maradnia, 
ho gyan kel le ne a világ dolgainak rend ben maradniuk. Mert 
vé gül is er ről szól a kultusz: rendben tar ta ni az Isten és az 
ember kö zötti kapcsolatot. Eb ben a hely zet ben Izrael nem 
tudott temp lo mi li tur gi át ünnepelni, csak szen ved ni tudott 
Istenéért. Leg na  gyobb  jai, a pró fé ták Isten meg  vi  lá  go  sí tá sa 
által megértették, hogy a hívő Izrael e szen ve dé se az igazi 
áldozat, a nagy új is ten tisz te let, mellyel az em be re kért, az e 
gész világért az élő Is ten e lé lép. De mégiscsak ma rad egy 
nyitott kér  dés: Izrael a szol ga, a mely szenvedésében a 
világért Isten előtt áll, ugyan  ak kor bű nös, önző és elveszett 
is. A szenvedő szolga alak ját így nem tud ja teljesen betölteni. 
Ezek a jelentős énekek kü lö nös mó don füg  gő ben maradnak; 

egy fe lől a szenvedő nép sor sáról be szél nek és meg  ma gya ráz 
zák azt; segítik az em be re ket, hogy szen ve dé sü ket úgy fo  
gad ják, mint igent az ítélő és szerető Istennek. U gyan ak kor 
meg nyit ják a várakozást arra, akiben ez teljesen i gaz zá válik, 
aki va ló ban Isten tisz ta tanúja lesz a világban, és a ki még 
meg ne ve zet len marad. Az utol só vacsorán Jézus azt mond ja, 
hogy so ka kért szen ved, és ezzel meg mu tatja, hogy ben ne ez 
a vá ra ko zás be tel je se dett; hogy szenvedésében az em be ri ség 
e nagy is ten tisz te le te tör té nik. Ő, aki bűntelen nem saját ma  
gá ért, ha nem mindenkiért áll Isten elé. Az Eucharisztia a ha 
lál meg e  lő  le ge zé se, a halál lelki meg va ló sí tá sa, így a halál 
kér dé sé re, vég ső ér tel mé re is választ ad. Jézus ön ma gát 
osztja ki. U tol só va cso rán mondott sza va i ban a halált az igen 
lel ki ak tu sá vá, i má dás sá változtatja, önmagát az Isten és 
ezzel együtt az em be rek rendelkezésére bocsátja. Az utolsó 
va csora és Jézus ha lá la egymásba tartozik: az utolsó vacsora 
szavai a ha lál nél kül úgy szól ván fedezet nélküli valuta 
lennének; másfelől a ha lál e sza vak nél kül puszta kivégzés 
lenne, felismerhető értelem nél kül. A kettő együtt képezi ezt 
az új történést, amelyben a ha lál ér tel met len sé ge ér te lem mé 
válik; melyben a logikátlan lo gi ká vá és szóvá vál tozik, mely  
ben a szeretet elpusztítása, a me lyet a halál önmagában je lent, 
ép pen a szeretet igazolásává vá lik, az ő maradandó ál lan dó 
sá gá vá.

„Ez az én testem, ez az én vérem” ezek a szavak most már 
ö rök re az Egy ház középpontjában, az eucharisztikus 
ünneplés kö zép pont já ban ál lnak, ezek azok a szavak, 
amelyekből élünk, mi vel az élő Is ten je len lé tét, Jézus 
Krisztus jelenlétét jelentik kö zöt tünk.

Joseph Ratzinger: Isten közel van hozzánk
című könyve alapján összeállította:

Az Eucharisztiáról nevezett Ágnes nővér OCD

Kolostori termékek széles választékát kínáljuk helyben, kolostori boltunkban vagy internetes megrendeléssel honlapunkon keresztül.
Könyvek, csokoládé, díszített gyertyák, CD-k, ikonok, képeslapok, rózsafüzérek, racka termékek, gyógynövények. 

Kolostori termékek
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II. János Pál pápa Ecclesia de eucharistia címmel csodálatos enciklikát hagyott ránk az oltáriszentség misztériumáról. Írásának u 
tol só, hatodik, fejezetében arra kér bennünket, hogy lépjünk be Szűz Mária iskolájába, akit a pápa „eucharisztikus asszony”nak nevez.

Mária, aki hitt és engedelmeskedett az Igének, amelyet az Úr mondott neki („legyen nekem a te igéd szerint”), arra kéri az egy há 
zat (minket), hogy mi is tegyünk meg mindent, amit az Úr mond nekünk. Kéri, hogy szegődjünk Krisztusnak, az Igének a szol gá la 
tá ba, aki megváltja Isten szolgáit, és aki úgy volt az emberek között, mint az Atya szeretetének Szenvedő Szolgája. Mel let te – a 
keresztáldozat órája óta – ott áll Mária, az édesanyja, a tanítványokra bízott Anya, az Egyház Anyja, aki együttműködik Fi á val, az 
emberiség egyetlen Megváltójával „a lelkek természetfölötti életének helyreállításában”, és akit a „kegyelem rendjében” mi is 
anyánknak nevezhetünk.

„Mélységes analógia van Máriának az angyal szavára kimondott igenje és az Ámen 
között – írja enciklikájában II. János Pál –, amit minden hívő kimond, amikor 
magához veszi az Úr testét. Mária hiszi, hogy akit »a Szentlélek erejéből« méhében 
fogan, Istennek a Fia (vö. Lk 1,3035). Mi pedig, Mária hitének folytatásaként, az 
eucharisztikus misztériumról hisszük, hogy ugyanaz a Jézus, Isten Fia és Mária Fia, 
teljes istenemberi valóságában jelen van a kenyér és a bor színe alatt”. Ezért 
Máriának az Angyali Üdvözletkor tanúsított hitével és magabiztosságával kell a 
szentmisére mennünk. Valójában Mária teljesen, visszavonhatatlanul kiszolgáltatja 
magát Jézusnak, Isten ajándékának, és csak arra az Istenre tekint, aki Jézusban 
önmagát adja, és egészen átadja magát ezen ajándék örömének.

Az eucharisztia – jobban, mint számtalan tanítás –, elvezet minket annak 
megértésére, hogy a keresztény élet, még mielőtt feladat lenne, egy olyan 
kegyelem, amelyet Attól kapunk, Aki nélkül nem létezhetnénk.

A Szűzanya mindenkinél jobban meg tudja értetni velünk ezt a titkot, ha vállaljuk, 
hogy beiratkozunk az iskolájába. Sőt, mivel „kegyelemmel teljes”, Mária jobban, 
mint bármely más teremtmény, valóban részesült Isten ajándékában. A kegyelem 
Mária mély identitása. Története, akárcsak a miénk, a kegyelem szóval kezdődik... 

Az egyház legkiválóbb hálaadása, az eucharisztia misztériuma  egy élő katekézis, 
ahol Szűz Mária, akárcsak Kánában, megtaníthat bennünket arra, hogy elfogadjuk, 

amit Isten ad nekünk, és arra ösztönöz, hogy megtegyük „mindazt, amit mond nekünk”, mert Jézus az életünk igazi kenyere és az 
örök öröm forrása.

Az eucharisztia – ahogy azt II. János Pál pápa enciklikájában írta –, „elsősorban dicséret és hálaadás”, melyet Mária Magnificatjában 
elsőként ünnepelt, magáévá téve „a valódi eucharisztikus magatartást”, amely abban áll, hogy „dicséri az Atyát Jézus által, Ővele, és 
Őbenne”. És „ha a Magnificat kifejezi Mária lelkületét – vonta le a következtetést a pápa –, e lelkületnél semmi sem tud jobban 
segíteni nekünk az eucharisztia misztériumának megélésében”.

Szemelvények JeanGabriel Rueg OCD atya írásából.

A Szűzanyát „elérhetetlennek mutatják, pedig követhetőnek kellene ábrázolni…” mondta Lisieuxi Szent Teréz. 
Ha le het sé ges követni, utánozni Máriát, ahogy Kis Teréz vallotta, akkor ez szentmise ünneplésében történik. 
Mert minden mi sén, akárcsak a kánai menyegzőn, Mária, „Jézus anyja” is jelen van. De ez már nem emberi 
menyegző; hanem a világ életéért feláldozott Bárányé, KrisztusVőlegény és az egyházmenyasszony menyegzői 
ünnepe. 

MÁRIA, AZ EUCHARISZTIA ASSZONYA
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ADOMÁNYOK
Mindenszentek Kármelért Alapítvány
Számlaszám: 10918001-00000069-06290006

HÓREB  LEL KI GYA KOR LA TOS HÁZ

Hogy nővérközösségünk liturgikus imádságába minél 
többen bekapcsolódhassanak, és hogy másokkal is 
megoszthassuk a csendnek, és az Úrral való 
találkozásnak ezt a kitüntetett terét, két évvel ezelőtt a 
korábban ostyasütésre használt épületünket vendégházzá 
alakítottuk és kibővítettük. 

Az így kialakított Hóreb vendégházban 15 szoba, és 
előadóterem áll a lelkigyakorlatozók rendelkezésére.

15 szoba saját fürdőszobával, teakonyha, közösségi tér áll 
a vendégek rendelkezésére.

Örömmel adunk helyet lelkigyakorlatos programoknak, 
csoportoknak.

Lelkigyakorlatok a Kármelben

LECTIO DIVINA PETRINA
Időpont: 2021. aug. 4–6. (szerdától péntekig)
Vezeti: Dr. Nyúl Viktor atya 
A Szentírás imádságos olvasásának, vagyis a lectio divinának a  

módszerével tanulmányozunk néhány evangéliumi epizódot, 
amelyekben Péter apostolt szemléljük és követjük, hogy kísérjen el 
bennünket Jézus Krisztushoz, az isteni Mesterünkhöz.

A RÁHAGYATKOZÁS SZENTJEI
Időpont: 2021. szept. 24–26. (péntektől vasárnapig)
Vezeti: Márta nővér OCD és Hedvig nővér OCD
Lisieux-i Szent Teréz, Szent Sziluán atya és Dórotheosz abba, mind 

a hárman a ráhagyatkozás mesterei voltak. Emberiek, egyszerűek és 
bizalommal teljesek maradtak, bár sok megpróbáltatás érte őket. 
Tanításaik a mindennapi életre adott válaszok voltak.

„VÁLASZD AZ ÉLETET!”
Időpont: 2021. okt. 8–10. (péntektől vasárnapig)
Vezeti: M. Petra nővér OCD
„Elétek tártam az életet és a halált, az áldást és az átkot! Válaszd 

az életet!” (MTörv 30, 19)

LECTIO DIVINA MARIANA
Időpont: 2021. okt. 4–6. (szerdától péntekig)
Vezeti: Dr. Nyúl Viktor atya 
A Szentírás imádságos olvasásának, vagyis a lectio divinának a  

módszerével tanulmányozunk néhány evangéliumi szakaszt, 
amelyekben Szűz Máriára tekintünk, hogy tanuljunk tőle és kérjük őt, 
hogy vezessen el bennünket Fiához: Jézus Krisztushoz.

„ABBA! HOGY ÜDVÖZÜLJEK?”— 
LELKIGYAKORLAT SZERZETESNŐKNEK

Időpont: 2021. nov. 4–6. (péntektől vasárnapig)
Vezeti: Mirjam nővér OCD
A sivatagi atyák tanítása alapján arra keressük a választ, hogyan 

tudunk szembenézni a lelki úton felmerülő akadályokkal.

Alapítványunk célja a női kármelita kolostor működésének és 
fejlesztésének támogatása, valamint a kolostorhoz tartozó lelkiségi 
központ működésének segítése, a kármelita lelkiség népszerűsítése.

Hálásan köszönjük nagylelkű támogatásukat, segítségüket.
Támogatóinkért naponta imádkozunk Kolostorunkban.

AMI A KÁRMELBEN VÁRJA ÖNT:

- Csend és imádság Isten jelenlétében
- Közösségünk imaháttere
- A természet szépsége

Szeretettel várjuk az elcsendesedni vágyókat kolostorunk vendégházába!
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KÁRMELHEGYI LEVELEK

A MAGYARSZÉKI SARUTLAN 

KÁRMELITA NŐVÉREK HÍRLEVELE

A kolostor napirendje:

Hétköznapokon és szombaton:
 5.45: matutinum és laudes; 7.00: belső ima;
 8.00: szentmise; 12.00: déli imaóra;
   17.00: vesperás és belső ima 20.05: kompletórium
 (szombaton 19.30: kompletórium és vigília)

Vasárnap:
 8.00: laudes; 10.00: belső ima 11.00: szentmise;
 12.15: déli imaóra; 17.00: belső ima;
 18.00: vesperás; 20.05: kompletórium
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KKÁÁRRMMEELLHHEEGGYYII  LLEEVVEELLEEKK

Krisztussal nyílnak meg a zsoltárok. 
Nélküle a Zsol tá rok könyve is és a 
szívünk is zárva marad. A zsoltárok 
imádkozása során a nehézségek nagy 
része abból ered, hogy a csendnek, a fi ‐
gye lemn ek ezt a szakaszát kihagytuk. 
Nem hallgattuk Jézust imádkozni. Nem 
hallgattuk vé gig, hogyan imádkozza Ő a 
zsoltárokat. Nem hal lot tunk minden szót 
Jézus szájából el hang za ni. Akkor tudok 
megtanulni imádkozni, ha kész va gyok 
hosszan, figyelmesen hallgatni 
Krisztust, a mint imádkozik. Csak akkor 

nem fenyeget az a veszély, hogy félreértelmezzük a 
zsoltárokat, ha Krisz tus lesz a Mesterünk az imádkozásban. 
Egyedül Ő tudja az utat, amely Isten szívéhez vezet. A 
zsoltároskönyv pecsétjét csak Krisztus tudja föltörni.

Jeges Mirjam kármelita nővér a Rend magyarszéki kolostorában él.
A kontemplatív ima és a lectio divina mellett a zsoltárimádság is 

alapvető eleme szerzetesi életének. Ez a könyv a rohanásban élő, de 
imádkozni vágyó embereket szólítja meg. 

Ki az ember? Mit jelent az emberi 
méltóság, felelősség, szabadság? Hogyan 
teljesíthetnénk az életfeladatunkat? 
Ezekre a kérdésekre keresi a választ a 
szerző Odüsszeusz bolyongásain 
keresztül. Sorra véve Homérosz hősének 
megpróbáltatásait, arra bátorít minket, 
hogy vállaljuk fel az élet elkerülhetetlen 
küzdelmeit, mert ez az egyedüli módja 
annak, hogy kitűzött célunkat elérjük.

„Élni azt jelenti: úton lenni – az élet utazás.”

JEGES MIRJAM OCD:

RAPID RANDI ISTENNEL 

A kármelita könyvek megrendelhetők:

A www.karmelita.hu honlapon keresztül, vagy e-mailben az ostya.karmelita@gmail.hu címen. Üzenetrögzítő: +36 20 233 7616

A kármelita nővérek korábban megjelent könyveiről és kiadványairól szintén a honlapon tájékozódhat.

Kézműves csokoládéink megrendelhetők 
honlapunkon, a www.karmelita.hu címen

A. C. WINTER:

A TENGER MESÉJE AZ ÉLET ÉRTELMÉRŐL
HOMÉROSZI UTAZÁS

Legújabb könyveinkből:


