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Jézus életeszménye nem az önmegvalósítás, hanem az 
ön á ta dás volt.”Értük szentelem magam” – mondja a bú 
csú be széd ben.1 Ha szokásommá válik napi rend sze res 
ség gel olvasni az evangéliumokat, ak kor 
az Emberfia las san, csöndesen meg ta nít 
arra, hogyan tudok belenőni az Is ten től 
való teljes és önkéntes füg gés be, s 
megízlelem az Is ten karjában va ló el rej 
tett ség védelmét. Nem nekem kell az éle 
te met beteljesíteni. Létünk kö zép pont ja 
ön ma gun kon túl van. A kár me li ta Terésia 
Benedikta nővér (Edith Stein) így 
fogalmazza meg ta pasz ta la tát: „Meg ra ga 
dom Isten kezét, amely meg é rint engem, 
és meg ta lá lom ben ne az abszolút biztos 
tartást és az ab szo lút biz ton ság ér ze tet. A 
min den ha tó Isten jó sá gos Istenként áll 
előt tünk. Át jár min ket az iránta érzett 
szeretet, és úgy é rez zük, hogy az ő 
szeretete hor doz minket.”2 Ennek az 
öröm te li tény nek tu da tá ban leszek képes 
derűsen el fo gad ni a végességemet, a 
határaimat, a tö ré keny sé ge met. Isten 
min den ha tó sá ga ott kezdődik, ahol az 
enyém véget ér. S ez a min den ha tó ság velem is azt 
cselekszi, amit Jézussal: a harmadik na pon föltámaszt.

Tudjuk, hogy Krisztus a kereszten a 21. zsoltárt imád 
koz ta. „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” A ke 
reszt re feszítés egy történelmi ese mény, amit el lehet 

mon da ni, el lehet me sél ni, de a 
keresztnek van egy olyan di  men  zi ó ja, 
egy olyan mélysége, ami hez alig tudunk 
hoz zá fér ni, ami alig meg ra gad ha tó. 

A kereszten függő Szenvedő Szolga, 
az Isten Fia a kín nak és szenvedésnek 
ál ta lunk elképzelhetetlen borzalmát él te 
át. Jóval többről volt szó, mint a fi zi ka i 
fájdalom. És en nek a testileg, lel ki leg, 
szellemileg legsötétebb éj sza ká nak a 
mélyén egyszer csak történik va la mi, 
valami egé szen váratlan és ki fe jez he tet 
len.

A 22. versben a héber szöveg pontos 
fordítása szerint ez áll:

„Szabadíts meg engem az oroszlán 
szájából, a bölény szar vától…

Válaszoltál nekem.”
Kimondhatatlan mélységű misz té ri um! 

Mi történhetett itt? Egyik magyar 
fordítás sem hozza így a szöveget, s a 

leg több idegen nyelvű fordítás is a Sep tu a gint a ér tel me 
zé sét követi. Azaz a „válaszoltál ne kem” helyett „az en 

A KERESZT

„Adja meg az Isten, hogy Krisztus húsvéti misztériumának hordozói lehessünk, s Máriával együtt a 
hit, a remény és a szeretet tanújaként ott tudjunk állni ég és föld metszéspontjánál, az Üdvözítő 
Keresztjénél, hogy imánk, közbenjárásunk és egész átadott életünk által az üdvösség forrásai mind 
bővebben törjenek fel, s áradjanak szét az egész szomjúhozó emberiségre.”

MarieElisabeth nővér

Áldott nagyböjti készületet

és a feltámadás örömében megélt,

kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk

imádsággal és szeretettel

a Kármelita nővérek közössége
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gem megalázottat” szavakat találjuk. Mi ért? A kom men 
tá rok kal ellátott Bibliafordításokban leg több helyen ezt 
az zal magyarázzák, hogy az eredeti szö veg érthetetlen.

Pedig itt annak vagyunk ámuló tanúi, ami a mi éle tünk 
ben is megesik. Ady verssorai mintha kicsit fel leb ben te 
nék a fátylat a titokról.

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten.3
 
„Ha van miért, akkor minden hogyan kibírható”− írja 

Vik tor Frankl a náci koncentrációs táborból való ki sza 
ba du lá sa után.4 A hitünk teszi lehetővé, hogy a szen ve 
dés ben ne ejtsen rabul az érthetetlenség, az ér tel met len 
ség ér zé se. A hitem ad elég erőt ahhoz, hogy rálássak: Is 
ten most is velem van, segít bátran helytállni az életem 
ér  tel  mé  ért vívott küzdelemben. A hegyeket mozgató hit 
ről be szé lek, nem a „nélkülözhető hitről”5, amikor a po 
zi tív ta pasz ta la tok olyannyira megerősítik a hitet, hogy 
szin te már nincs is szükség rá. Hinni akkor is, amikor 
nem könnyű hinni, amikor úgy tűnik, a tapasztalat és a 
té nyek el lent mon da nak a hitemnek – ezt a tiszta hitet ke 
re si Jé zus. „Amikor az Emberfia eljön, talále hitet?”6 „A 
hit ál tal tudok «húsvéti munkát» végezni magamon, 
mely nek lé nye ge, hogy valami módon túllépjek a szen 
ve dé sek meg rá zó időszakán, és apránként felfedezzem, 
mi ként tud nám másféle módon elfogadni a valóságot.”7  
A szen ve dés nek vannak csapdái. Könnyen önmagamba 
zár  kó  zom, beszűkülök, bizonyos fokú agresszivitásba vo 

nu lok vissza és megkeseredek. „A szenvedő ember na 
gyon könnyen a világ középpontjának tartja magát. Ál 
lan dó an a fájdalmairól, nehézségeiről, szorongásairól be 
szél. Azt sze  ret  né, ha mindenki vele foglalkozna. Nos, 
úgy gon do lom, − válaszolja beszélgetőtársa kérdésére a 
Parkinson kór ban szenvedő mo rál te o ló gus, Xavier 
Thévenot atya − ép pen azon kel le ne fáradoznia, hogy 
elforduljon ön ma gá tól. Cso dá la tos példát adott erre a 
kereszten függő Jé zus. A palesztinai hőségben a kereszten 
haldoklik, görcs be merevedve. És még ekkor is másokra 
figyel. Anyjára, Szent Jánosra, a katonákra: „Atyám, 
bocsáss meg nekik.” A jobb lator felé fordul, és Mennyei 
Atyjára bízza őt. Meg kell próbálni elfordulni 
önmagamtól…”8

Nemcsak a halálnak, de a feltámadásnak is van egy 
hosszabbrövidebb ideig tartó agóniája. Meg kell ta lál 
nom az új egyensúlyomat, meg kell vizsgálnom, mit kell 
el hagy nom és minek kell szárba szökkennie ahhoz, hogy 
egy új élet kibontakozhasson bennem. A feltámadásba be 
le kell egyezni, akarni kell. 

KIHÍVÁS

Olvasd el és gondold át a Szeretethimuszt (1Kor 13) 
úgy, hogy a szeretet szó helyébe az ’én’ személyes név 
mást teszed. Tehát: Én türelmes vagyok…, én nem irigy 
ke dem…

Részlet
A Vigasztaló Szentlélekről nevezett Mirjam nővér OCD: 

Öltözz erőbe című, Húsvétra megjelenő 
elmélkedéssorozatából

1 Jn 17,19
2 Edith Stein, A végestől az örökkévalóig
3 Ady Endre, Az Úr érkezése
4 Viktor Frankl, És mégis mondj igent az életre
5 Peter Kreeft, Három életfilozófia
6 Lk 18,8
7 Xavier Thévenot, Vane értelme a szenvedésnek?
8 Xavier Thévenot, Vane értelme a szenvedésnek?
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Ha ilyen jó barát van az oldalunk mellett, ha ilyen hadvezér 
alatt állunk, aki a szenvedésben mindig az első volt: mindent 
el tudunk viselni. Ő mindig kész rajtunk segíteni és bennünket 
tá mo gatni, egy szóval igazi barátunk. (Önéletrajz, XXII. fej. 
221. o.)

ELSŐ ÁLLOMÁS – Pilátus halálra ítéli Jézust
„Jézust (…) átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.” (Mt 

27,26) Gondoljátok meg, hogy mennyibe került az a mi Je gye 
sünk nek, hogy bennünket szeretett! Mily kínos halált szen ve 
dett el érettünk a keresztfán, csak azért, hogy megszabadítson 
az örök haláltól! (A belső várkastély, V. lakás, III. fej. 347. o.)

MÁSODIK ÁLLOMÁS – Jézus vállára veszi a keresztet 
„Jézus keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Ko po nya 

hely re, amelyet héberül Golgotának neveznek.” (Jn 19,17) Van
e egyáltalában valami, amit te nem azért tennél, Uram, hogy az 
én lelkemnek legyen haszna belőle? Mert hiszen látod, hogy az 
már egészen a tied; hogy átengedte magát neked, s hogy kö 
vet ni akar, amerre jársz, egészen a kereszthalálig; hogy kész 
Ne ked segíteni annak hordozásában, s nem hagy téged alatta 
egye dül! (Önéletrajz, XI. fej. 106. o.)

HARMADIK ÁLLOMÁS – Jézus először esik el a 
kereszttel

„A mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hor 
doz ta…” (Iz 53,4) Segítsünk Urunknak vinni a keresztet, s 
gon dol juk meg, hogy ő egész földi élete folyamán érezte annak 
sú lyát! Ne vágyódjunk uralomra lent, s ne hagyjuk soha abba 
a belső imát! Ily módon tehát legyen föltett szándékunk, hogy 
– még ha egész életünkön át tartana is ez a lelki szárazság – 
nem engedjük Krisztus Urunkat elesni keresztjével! 
(Önéletrajz, XI. fej. 105. o.)

NEGYEDIK ÁLLOMÁS – Jézus szent anyjával találkozik
„Jézus keresztje mellett ott állt anyja.” (Jn 19,25) Egy al ka 

lom mal a szentáldozás után (…) Jézus mondotta nekem, hogy 
föl tá ma dá sa után megjelent Szűzanyjának, mert annak ugyan 
csak nagy szüksége volt vigasztalásra, s hogy az annyira el volt 
me rül ve a fájdalomban és annyira össze volt törve, hogy bi zo 
nyos ideig tartott, amíg magához tért, és örülni tudott az Ő je 
len lé té nek… Azt is hozzátette Jézus, hogy sokáig volt vele 
azon alkalommal, míg végre sikerült őt megvigasztalni. (Isteni 
ke gyel mek, XV, 474. o.)

ÖTÖDIK ÁLLOMÁS – Cirenei Simon segít Jézusnak a 
keresztet hordozni

„Miközben kifelé mentek, találtak egy cirenei embert, név 
sze rint Simont. Ezt kényszerítették, hogy vigye a ke reszt 
jét.” (Mt 27, 32) Ez a lélek minden áron szolgálni akar az Úr 
nak és tehetségéhez képest előmozdítani az ő dicsőségét és a 
lel kek üdvösségét, úgyhogy nemcsak nem vágyódik a halál 
után, hanem sokáig, évek hosszú során át szeretne élni, és el 
vi sel ni a legnagyobb szenvedéseket, hogy ezek fejében (…) 
szol gá la tá ra legyenek a Keresztre Feszítettnek. Őt akarják se 
gí te ni, különösen mikor azt látják, mennyire sértegetik őt. (A 
bel ső várkastély, VII. lakás, III. fej. 464. o.)

HATODIK ÁLLOMÁS – Veronika kendőt nyújt Jézusnak
„Nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy megnézzük őt, és 

nem volt olyan külseje, hogy kívánjuk őt. Megvetett volt, és 
utol só az emberek között. (Iz 53,23) Tartsátok észben, amit az 
édes Jézus a getszemáni kertben mondott, tudniillik, hogy: „A 
test gyönge”, és emlékezzetek vissza arra az ő csodálatos, fáj 
dal mas, véres verejtékezésére! (Gondolatok az Énekek éne ké 
ről, III. fej. 361. o.) Valahányszor rágondol az Úrra, az ő életére 
és szenvedésére, eszébe jut az ő szép, szelíd arca, ami vég te le 
nül vigasztaló dolog. (A belső várkastély, VI. lakás, IX. fej. 
431432. o.)

KERESZTÚT AVILAI SZENT TERÉZ GONDOLATAIVAL
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HETEDIK ÁLLOMÁS – Jézus másodszor esik el a 
kereszttel

„A mi bűneinkért törték össze, a mi békességünkért érte fe 
nyí tés.” (Iz 53,5) Az Úr egyesekre lelki életük elején küldi ezt 
a gyötrelmet (a lelki szárazságot), másokra a vége felé, sok más 
al kal mi kísértéssel együtt. Teszi ezt nézetem szerint azért, hogy 
pró bá ra tegye az ő barátait, s megtudja, vajon képeseke ki ü rí 
te ni az ő kelyhét és hordani a keresztet, s csak ezen próba után 
bíz reájuk nagy kincseket. (Önéletrajz, XI. fej. 106. o.)

NYOLCADIK ÁLLOMÁS – Jézus vigasztalja a siránkozó 
asszonyokat

„A nép és az asszonyok nagy sokasága követte őt, jajgattak 
és sírtak miatta. Jézus odafordult hozzájuk, és így szólt: «Je ru 
zsá lem leányai, ne miattam sírjatok! Magatokat és gyer me ke 
i tek sirassátok!»” (Lk 23,2728) Isten önmagát adja oda azok 
nak, akik mindent elhagynak érette. Ő nem személyválogató. 
Ő mindenkit szeret (…), szégyelljük magunkat (…), hát mi 
mind ezt a nagy kincset, gyönyörűséget és végtelen dicsőséget 
ki zá ró lag a mi édes Jézusunkkal akarjuk magunknak meg sze 
rez tet ni?! Ha már Cirenei Simonnal nem segítünk neki vinni a 
ke resz tet, nem illenéke, hogy legalább sirassuk őt Jeruzsálem 
le á nya i val? Vagy talán azt hisszük, hogy örömök és szó ra ko 
zá sok közepette élvezhetjük azt, amit ő nekünk annyi vérontás 
árán szerzett meg? (Önéletrajz, XXVII. fej. 279. o.)

KILENCEDIK ÁLLOMÁS – Jézus harmadszor esik el a 
kereszt súlya alatt

„Én szegény vagyok ésszenvedek, de fölemel, Istenem, a te 
se gít sé ged.” (Zsolt 69,30) Eszembe jut egy eset, amelyet egy 
szer ze tes beszélt el nekem önmagáról… Egy napon egészen ki 
volt merülve a munkától, s már későre is járt az idő. Nem tud 
ván többé a lábán állni, kissé leült. Ekkor azonban arra talált 
jön ni a főnök, s azt mondta neki, fogjon egy ásót, s menjen a 
kert be ásni. Akármennyire ellenkezett is a természete – mert 
hi szen oda volt a fáradtságtól , szó nélkül engedelmeskedett. 
Mi kor azután egy ajtón keresztül belépett a kertbe (…), meg 
je lent neki a mi Urunk a kereszttel a vállán, fáradtan és meg 
tör ve, s ezzel adta tudtára, milyen semmi az a kimerültség az 
Övé hez képest. (Alapítások könyve, V. fej. 48. o.)

TIZEDIK ÁLLOMÁS – Jézust megfosztják ruháitól
„A katonák, miután megfeszítették Jézust, fogták a ruháit, el 

osz tot ták négyfelé, minden katonának egy részt, azután fogták 
a köntöst is.” (Jn 19, 23) Ó, ti, szent sebei az én Istenemnek és 
for rá sai az élet vizének! Milyen bőségesen árasztjátok ezt az 
él tető nedvet számunkra, és milyen biztonságban halad e nyo 
mo rult élet veszedelmei között az, aki ezen isteni itallal tartja 
fenn erejét! (A lélek fohászai Istenhez, IX, 451. o.)

TIZENEGYEDIK ÁLLOMÁS – Jézust a keresztre szegezik
„Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponyahelynek ne 

vez nek, megfeszítették őt, és vele a gonosztevőket is, az egyi 
ket jobbról, a másikat balról.” (Lk 23, 33) Azt tapasztaltam, 
hogy ha biztonságban akarunk lenni az elesés ellen, akkor a ke 
reszt be kell fogódzkodnunk és abban bíznunk, aki minket rajta 
meg vál tott. Ő az én egyedüli igaz jó barátom. (Harmadik lelki 
szá ma dás, 406. o.)

TIZENKETTEDIK ÁLLOMÁS – Jézus meghal a 
kereszten

„A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, kilenc 
órá ig. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ket té 
ha sadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: «Atyám! Kezedbe 
aján lom lelkemet!» E szavakkal kilehelte a lelkét.” (Lk 23,44
46) Ó! Ó! Ó! milyen súlyos dolog a bűn, amely elég volt ah 
hoz, hogy oly kegyetlen fájdalmak közt ölje meg Istent! És 
most is, Istenem, mennyire körül vagy véve ezektől a fáj dal 
mak tól! Vajon hova tudsz menni, ahol ne kínoznának? Minden 
ol dal ról sebeket ejtenek rajtad a halandók. (A lélek fohászai Is 
ten hez, X, 451. o.)

TIZENHARMADIK ÁLLOMÁS – Jézus testét leveszik a 
keresztről,  és fájdalmas anyja ölébe fektetik

„Az arimateai József, egy előkelő tanácsos, aki maga is várta 
az Isten országát, bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus 
tes tét… Pilátus Józsefnek ajándékozta a testet. Gyolcsot vá sá 
rolt, levette Jézust és begöngyölte a gyolcsba.” (Mk 15,4346) 
Mennyi re lehajtja ágait ez az isteni almafa, hogy a lélek végre 
val a hára szakítson róla! Hogy megértse fenséges nagyságát és 
azt, hogy milyen sokszor és milyen végtelenül irgalmas volt 
ve le szemben! Hogy lássa és élvezze a gyümölcsöt, amelyet a 
mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése árán termett, mert hi 
szen kimondhatatlan szeretetében saját drágalátos vérével ön 
töz te a fát. (Gondolatok az Énekek énekéről, V. fej. 373. o.)

TIZENNEGYEDIK ÁLLOMÁS – Jézus holttestét sírba 
teszik

„József egy sziklába vágott sírba, amelyben még senki sem 
fe küdt, helyezte Jézus testét.” (Lk 23,53) Mivel most a lélek 
már nem keresi a maga élvezetét, hanem csakis az Úristennek 
akar kedvére tenni, abban telik öröme, ha némileg utánozhatja 
Krisz tus Urunknak szenvedésekkel teli életét. Az almafán, 
amely ről itt szó van, a szent Keresztet értem, mert az Énekek 
éne ké nek egy másik helyén azt olvassuk: „Az almafa alatt kel 
tet te lek föl téged.” (Gondolatok az Énekek énekéről, VII. fej. 
386. o.)
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„Mivel láttál engem hittél. Boldogok, akik nem láttak és mégis hittek.” (Jn 20,29)

GONDOLATOK JÉZUS „HITETLEN” TAMÁSNAK 
MONDOTT SZAVAIRÓL

Jézus mondása talány. Úgy hangzik, mintha kijavítaná a 
boldog Tamást: „Igen, te boldog vagy, mert szemed látott és 
kezed érintett engem, de még boldogabbak azok, akik nem 
láttak és hisznek.” Mi az a hittitok, amibe Jézus be akarja 
vezetni Tamást? Mit tanít Jézus  Tamáshoz beszélve  minden 
nemzedéknek? Mi az üzenete Jézus szavainak, ahogyan a 
címben szereplő hivatalos magyar fordítást olvassuk? 

Mi keresztények hisszük, hogy a Szentírás Isten szava, ami 
ab  ban van, amit ott olvasunk, azt a Szentlélek sugallta az író 
nak. Ugyanakkor úgy tart 
juk, hogy az Írás emberi al 
ko tás is, mert emberi sze 
mé lyek fogalmazták meg 
és ír ták le azt a saját nyel 
vü kön. A Szentírás Isten 
gon do lat vi lá ga emberi kön 
tös ben.

Az első teendőnk tehát, 
hogy meg értsük az eredeti 
szö ve get, amit az egyes 
írók ránk hagy tak, s majd 
le for dí ta ni azt úgy, hogy 
sem mi el ne vesszék az is 
teni gon do la tok ból és sem 
mi hoz zájuk ne adassék. Az 
ilyen vál lal ko zás ban min 
den árnyalat fon tos. Szó tá 
rak segíthetnek, de nem 
ele gen dők. A szó tá rak els zi 
ge telt szavakat ad nak, nem 
a gondolatok élő rit musát.

Az első mondat könnyű: 
„Mivel láttál engem, hit 
tél.” Biz  to  san helyes. A má 
so dik azon ban nehezebb, 
is te ni ren  del  ke zés ről be 
szél. A hi va ta los magyar 
for dí tásban így ol vas suk: 
„Boldogok, akik nem lát 
tak, és mégis hit tek.” A két 
kulcs  szó: bol do gok és hit 
tek.

Boldogok: a görög „ma 
ka rioi” szó, egyik jelentése 
„bol do gok”, a másik, hogy 
„ál  dot tak.”A hivatalos for dí tás az el sőt választotta. A bol dog 
ság azon ban pszichológiai állapot. Az áldottság több an nál: 
meg gaz dagítást, ajándékot jelent. Szép pél dát keresve kér dez 
zünk meg egy várandós édesanyát, aki gyer meket vár. „Ál dott” 
ál la pot ban van, mert Isten és a ter mé szet gyermeket adott ne 
ki, ezért az ajándék boldoggá teszi. Ha az eredeti görög szót 
tar tal mi keretébe tesszük, rögtön vi lá gos sá válik, hogy Jézus 
nem a „boldog” érzésről, hanem a hit aján dé ká ról beszél. A he 
lyes fordítás tehát, hogy „áldottak”.

Ez elvezet a második fontos szóhoz: hit és hinni, görögül: 
„pistis” és „pisteuein”. Ha ezt a szót kell lefordítanunk, mind 
járt érezzük, hogy különbség van „elhinni valamit”, és „hinni 
va  la ki ben” között. Az első puszta értelmi állapot valami bi zo 
nyí tó művelet után, pl. számtanban, fizikában, kémiában stb. 

A második „bízva hinni” valakiben, átadni magamat egy másik 
sze mély nek pl. orvosnak, művészi tanítónak, alpesi vezetőnek. 
Ja  kab apostol megjegyzi, hogy száraz hite az ördögnek is lehet 
– a gonosz hiheti, hogy Isten van – de nem adja át magát neki, 
ha  nem fellázad ellene (vö. Jak 2,19). Mikor Jézus hitről beszél, 
a szót mindig annak gazdag értelmében használja. Ezért a for 
dí tás „és mégis hittek” elszegényíti Jézus gondolatát; a „bízva 
hit tek” hűségesebb lett volna az eredetihez. Megtaláltuk az ere 
de ti görög szöveg jelentését. Elérkeztünk a pontra, ahol az ere 

de ti Írást hűségesen ki tud 
juk fejezni magyarul – vagy 
leg alább annyira közel ju tot 
tunk az ere deti értelméhez, 
amennyi re az le het séges. 
„Ál  dot tak, akik nem láttak, 
de bízva hit tek.” Ál dot tak, 
akik a hit aján dékát kapták 
Jé zus tól és bíz va az Ő sze 
mé lyé ben kö ve tik Őt. Akik 
nem látták a Fel tá ma dott 
Krisz tust és nem ta pin tott ák 
meg sebei helyét nin cse nek 
hátrányban.

Hasonló mondást (szó já té 
kot) találunk Jézustól Lu 
kács evan  gé li u mában: „…
fel ki ál tott egy asszony: 
»Bol dog a méh, amely hor 
do zott, és az em lők, ame lye 
ket szoptál!« Er re ő [Jézus] 
azt mond ta: »In kább azok a 
bol do gok, akik Isten szavát 
hall gat ják, és megtartják 
azt!«” (Lk 11,2728). Jézus 
nem azt akar ta mon da ni, 
hogy édes any ja nem volt 
bol dog. Azt akar ta ki e mel ni, 
hogy a hitbi za lom ajándéka 
ma  ga  sabb min den földi jó 
ság nál, mert iste ni hal ha tat 
lan sá gá ban ré sze sít ben nün 
ket. Ezért van az is, hogy 
Jézus csodákat tesz ugyan, 
de ugyanakkor va la mi szent 
tü  rel  met  len  ség  gel be szél a 

népnek azokról, akik ál lan dó an csodákat kér nek és vár nak.
Nagy és szép ajándék volt Ta más nak, hogy láthatta és érint 

het te a Feltámadottat. Em ber fe let ti ajándék volt Máriának, 
hogy Isten Fiát hordozhatta és táp lál hat ta. De még nagyobb ér 
ték volt mindegyiknek a tisz ta hitbizalom, a Szentlélek aján 
dé ka, mely Isten gyer me ké vé tet te őket.

Tamást eltöltötte a Lélek és fel ki ál tott: „Én Uram és én Is te 
nem!”(Jn 20,28) Mária suttogva mondotta (égi seregek hal lot 
ták): „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd sze 
rint” (Lk 1,38). Bízva hittek, ezért ajándékot kaptak, aminél 
min den adomány kisebb, aminél nagyobbat Isten maga sem 
ad hat: az isteni természetben részesedtek.

Jézus üzenete a számunkra: Áldottak vagytok mindnyájan, 
ha bízva hisztek. Isten családjához tartoztok. 
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Úgy esett az utolsó években, hogy bölcseleti előadásokat kel 
lett tartanom az egyetemen. Próbáltam jól tenni, az előadásokat 
tör té nel mi keretbe állítva. Felfedeztem, hogy a bölcsek vé le 
mé nye i ritmikusan váltakoztak egymással. Mindig voltak op 
ti mis ták: az embert Isten jónak teremtette. És mindig voltak 
pesszi mis ták: az emberi természet megromlott, javíthatatlanul. 
A két véglet között volt az ingadozó tömeg. Hol itt, hol ott. 

Hol az igazság? Hol a valóság? A világban biztosan van jó is, 
rossz is. Ki tagadná? De vannak a világban olyanok, akiket el 
ért Isten kegyelme. Nemcsak újjászülettek vízből és Lélekből, 
új érzékeket is kaptak, hogy hittel észrevegyék a jót, hogy re 
ménnyel nyúljanak érte, és szeretettel osszák ki, amit kaptak.

A JÓ lehet egy tányér leves, de lehet egy jó gondolat is, ami 
vi lá gos sá got vet egy zavaros útra.

Hadd mondjam, mit mondani akarok: A szenteknek (az is 
mer tek nek is és a névteleneknek is) képességük van arra, hogy 
a Teremtésből a jóságot magukba szívják. Úgy, amint a mé 
hecs ke megtalálja virágban a mézet, ahogy a szomjas őz meg 
ta lál ja a tiszta vizet, ahogy az újszülött megtalálja az anyai 
tejet. Akik jóságban élnek, azok egy romlott világban megérzik 
a jóságot:

A Teremtés teli van szent forrásokkal.
Ember, nyisd ki a szívedet, tavasz van, mindenfelé virágok 

nyílnak, tele édes mézzel! …

Őrsy László, Washingtonban élő jezsuita atya homíliáiból, 
melyeket 2020 Húsvétján, a Covidkarantén idején küldött el 

nekünk. László atya 2021ben ünnepelte századik 
születésnapját.

MARANATHA LELKIGYAKORLATOS HÁZ

A családias hangulatú ház a Mecsek egyik leg szebb völgyében, 
Pécs tör  té nel mi városától 10 kmre helyezkedik el. Az erdő csendje 
és a tar tal mas programlehetőségek nagyszerű ki kap cso ló dást és fel 
töl tő dést biz to sí ta nak. Egyéni el csön de sed ni vágyókat, csoportokat 
és csa lá do kat egy a ránt fogadunk.

A MaranaTha lelkigyakorlatos ház működtetését 2021. október 15
től a Szent Szív Társaság/Sacré Coeur nővérek négy fős közössége 
vet te át, akik cso por tos lelkigyakorlatokat is tartanak, valamint egyé 
ni lelki kísérést is vállalnak. A ház programja i ról az alábbi honlapon 
tá jé ko zód hat: http://www.maranathahaz.hu/

A MaranaTha háztól a Kármelita kolostorhoz er dei sétaúton lehet 
eljutni. A kolostor imaórái és a szentmisék látogathatók.

MAGUNKBA SZÍVNI A JÓSÁGOT A TEREMTÉSBŐL

Kézműves csokoládéinkból

MMooggyyoorróóss  vváággootttt  bboonnbboonn  éétt  vvaaggyy  
tteejjccssookkoollááddéébbaa  mmáárrttvvaa

RRooppooggóóss  mmooggyyoorróóss  tteejj  ccssoo  kkoo  lláá  ddéé  
ttáább  llaa,,  ccaappppuucccciinnoo  íízzűű  ttáább  llaa  ééss  nnaa  
rraann  ccssooss  éétt  ccssoo  kkoo  lláá  ddéé  ttáább  llaa  ((110000gg))

TToojjááss  éétt,,  tteejj  ééss  ffeehhéérr  
ccssookkoollááddéébbóóll

NNyyuusszzii  éétt,,  tteejj  ééss  ffeehhéérr  
ccssookkoollááddéébbóóll

BBáárráánnyy  éétt,,  tteejj  ééss  ffeehhéérr  
ccssookkoollááddéébbóóll

Kézműves csokoládéink megrendelhetők 
honlapunkon, a www.karmelita.hu címen
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EVEZZ A MÉLYRE!

XAVIER THÉVENOT:

„Evezz a mélyre!” (Lk 5,4) 
Ezek kel a sza  vak  kal fordul Jé ‐
zus Simonhoz, majd így foly ‐
tat ja: „Vessétek ki a há ló to ‐
kat hal  fo  gás ra”. És Simon, 
no ha egész éjjel hi  á b a próbált 
ha lat fogni, „Krisztus sza vá ‐
ra” vízre teszi bárkáját és ki ‐
e vez, ez al ka lom mal a mélyre. 
A történet foly ta tá sa is me re ‐
tes: töméntelen halat fog nak, 
olyan sokat, hogy társaival 
együtt fé le lem mel tekint Jé ‐
zus ra: ki ez az em ber? De Jé ‐
zus így szól hozzá: „Ne félj! 
Ezen túl emberhalász le ‐

szel” (Lk 5,10). Az elbeszélés jelképes üzenetét min ‐
den ki érti. Sok lelki író fej tet te ki erről gondolatait. 
Úgy érzem, hogy az „Evezz a mély re!” felhívással 
Krisz tus ma engem szólít.

„Személy vagy. A saját képmásomra teremtettelek 
té ged, ki titok vagy önmagad számára. Ne félj attól, 
hogy léted leg mé lyé re hatolj, még ha ez nem is 
könnyű. Csodálkozva fogod lát ni, hogy milyen össze ‐
tett, mennyire megragadhatatlan lény vagy, és mégis, 
tel je sen eltölt a vágy, hogy megismerd ma gad, egyre 
job ban, amíg néha bele nem szédülsz. De ne félj! Tu ‐
dom, miből vagy, mivel Én vagyok mélységed mély sé ‐
ge.”

Xavier THÉVENOT (1938-2004) szalézi szerzetespap, 
erkölcsteológus, hosszú ideig a párizsi Institut Catholique tanára, 
kivételes képességű lelkivezető. Számos tanulmányban 
foglalkozott lelkiségi és morális kérdésekkel. Magyarul megjelent 
műve: „Van-e értelme a szenvedésnek?”.

JEGES MIRJAM OCD:

 ÖLTÖZZ ERŐBE

A katolikus.ma portál felkért, 
hogy a 2022-es „Nagyböjti rá ‐
han goló” című műsorban vál ‐
lal jam egy hét lelki kísérését. 
Vé gig ol vas va, átimádkozva a 
hét nap szentírási szakaszait, 
meg le pőd ve láttam, hogy egy 
e gész lelki program bon ta ko ‐
zik ki az Egyház által elénk a ‐
dott napi Igéből. Ez a kis 
könyv átdolgozott, bővített 
vál to za ta az ott el hang zot tak ‐
nak.

Sokat gondolkodtam azon a je ‐
len sé gen, hogy ugyanaz a dolog 
az egyik embert összetöri, a má si ‐

kat építi Miért van az, hogy ugyanaz a dolog egyikünk életébe 
konst ruk tív módon épül be, míg másikunk számára destruktív 
lesz? Ugyanaz a dolog! Nem más!

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.

Legújabb könyveinkből:
A PARADICSOM KÖNYVE II.

Megkérdezték az egyik öreg ‐
től, hogy a lélek hogyan tesz 
szert az alázatra. Ő pedig azt 
vá la szol ta: „Ha csakis saját go ‐
nosz sá ga i val foglalkozik.”

Egy öreg mondta: „Aki Isten 
ked vé ért erőt vesz önmagán, 
az hasonló a hitvallókhoz.”

Az atyák közül néhányan me ‐
sél ték a thébai Markellosz ab ‐
bá ról, hogy a tanítványa gyak ‐
ran mesélte el a következőt: 
Ami kor az öreg vasárnap a 
temp lo mi liturgiára indult, szo ‐
ká sa volt, hogy készületként 
egy szentírási igét mon do ga ‐

tott magában, amíg oda nem ért a templomba. Mi köz ‐
ben az igét mormogta magában, az ajka nem mozgott, 
ne hogy valaki is meghallja. Amikor pedig ott állt a li tur ‐
gi án, a mellkasát áztatták a könnyei. Azt mondogatta 
ugyanis: „Ahogyan halad előre az istentisztelet, látom, 
hogy a templom megtelik tűzzel. Amikor pedig a gyü le ‐
ke zet feloszlik, a tűz elhagyja a templomot.”

Örömmel adjuk Olvasóink kezébe a Paradicsom könyve II. kö ‐
te tét. Bízunk benne, hogy ezek az egyszerű, bölcs, sok imád ‐
ság és lelki küzdelem által megérlelt tanácsok és történetek 
szí ven találják Önöket, hogy aztán újra és újra olvassák, „da 
Capo al fine”.



ADOMÁNYOK, SZJA 1%
Mindenszentek Kármelért Alapítvány
Számlaszám: 10918001-00000069-06290006

Adószám:18177662-1-41

Az alapítvány a Sarutlan Kármelita Nővérek magyarszéki közösségét segíti 
abban, hogy kolostoruk mellett lelkiségi központot tartsanak fenn azok 
számára, akik imádságos csöndre, a kármelita lelkiség megélésére 
törekszenek a világban, közösen imádkozva a nővérekkel.

Hálás köszönetet mondunk adományozóinknak. A nővérek mindnyájukat 
szeretettel hordozzák imáikban.

7396 Magyarszék, Kármelita kolostor 1.
Üzenetrögzítő: +36 30 341 4939 • www.karmelita.hu

AMI A KÁRMELBEN VÁRJA ÖNT:

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

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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Lelkigyakorlatok a Kármelben

TRIDUUM SACRUM PASCHALE
Húsvéti szent háromnap a Kármelben

Időpont: 2022. április 14-17., Nagycsütörtöktől Hús vét ‐
va sár nap ig

Érkezés: lehetőleg Nagyszerda estig (a szertartások 
Nagy csü tör tö kön reggel kezdődnek)

LISIEUX-I SZENT TERÉZ ÉS A SIVATAGI 
ATYÁK
A lelkigyakorlat vezetője:

Kovács Márta kár me li ta nővér
Időpont: 2022. május 6–8., péntektől vasárnapig
Kik voltak a sivatagi atyák, és miért vonultak ki a 

pusztába?
Mi vonzotta Lisieux-i Szent Terézt a jótól a még jobb felé?
Hogyan tudtak a sivatagi atyák és Lisieux-i Szent Teréz is, 

emlékezni Istenre a megfoghatatlan Szentlélekbe ka pasz ‐
kodni, és bízni az isteni Gondviselésben?

Hogyan lehetünk mi is ilyen „bolondok”, akik azt mondják 
Istennek: Tehetsz velem, amit akarsz?

KERESZTÉNYKÉNT EGY NEM KERESZTÉNY 
VILÁGBAN
A lelkigyakorlat vezetője: Dr. Rosner Zsolt atya

Időpont: 2022. május 20-22., péntektől vasárnapig
Rohamosan változik társadalmunk rajzolata. Megszokott 

ima for má ink, vallási önkifejezésünk vad gyorsasággal válik 
ide gen né a felnövekvő generáció számára. Hogyan köz ve tít ‐
sük feléjük a keresztény üzenetet? Mit kell elfogadni kör nye ‐
ze tünk ben, és mivel nem szabad megalkudni?

A legújabb kori népvándorlás, az éghajlatváltozás, a glo ba ‐
li zá ci ó évtizedeken belül átrajzolják közvetlen la kó kör nye ze ‐
tünk arculatát. Most még csak azon szomorkodunk, hogy 
uno ká ink külföldön vállalnak munkát, ott telepednek le, meg 
hogy visszaszorulnak a személyes találkozások, és helyüket 
a virtuális kapcsolattartás veszi át, ám társadalmunk már ma 
is szédítő sebességgel vesz fel új kifejezési formákat, 
amelyek mel lett a régiek használhatatlan lomnak tűnnek.

Miközben azt hajtogatjuk, hogy Krisztus mindig új és 
aktuális, mellettünk, vallási eszköztárunk mellett el ro bo gott 
a valóság.

Mitévők legyünk? Hogyan fogalmazzuk újra küldetésünket 
csa lá dunk, munkatársaink új nemzedékéhez? Ezekre a kér ‐
dé sek re keressük a választ három előadásban, személyes 
be szél ge té sek ben, a Kármel imaóráiban, szentmiséiben és 
csönd jé ben ezen a májusi hétvégén.

ÉLETÜNK HÚSVÉTJAI
Lelkigyakorlat szerzetesnőknek
A lelkigyakorlat vezetője: 

Jeges Mirjam kármelita nővér
Igény esetén egyéni lelki kísérést biztosít:

Pietrzak Mariola Sacré Coeur nővér
Időpont: 2022. július 20-27.
Mik életünk tartópillérei és forrásai? Személyes és 

közösségi életünkben mit kezdünk a megpróbáltatással,  a 
mindennapi kis halálokkkal, a gyásszal,  az Isten csendjével 
és a feltámadás agóniájával és örömével?

Hálatelt szívvel tudatjuk, hogy Urunk 
Mennybe me neteléről nevezett Krisztina nő vé ‐

rünk július 3-án vasárnap, a 11 órakor kezdődő 
szent mi se ke re tében ünnepélyes 

örökfogadalmat tesz.

Az ünnepi szentmisét Felföldi László pécsi 
megyés  püspök atya mutatja be.

Hálát adunk az Úrnak meghívó és megszentelő 
szeretetéért.


