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Tisztelettel köszöntöm a Centralista Olvasóját!

Nagy szeretettel nyújtjuk az ön kezébe szemináriumi közösségünk 
2018/2019-es tanévének második szemeszteri munkáját, a Centralista 
húsvéti számát.

Húsvét. Ez a legnagyobb ünnepünk, ebben benne van egész keresz-
ténységünk, ez hitünk alapja és csúcspontja. A kereszt, amely nem 
kendőzi el, nem söpri a szőnyeg alá a világ töméntelen fájdalmát 
és szenvedését, hanem értelmet ad neki, és reményt ad nekünk.  
A kereszt, amelyből élet fakad, amelyen Isten maga azonosul a bűnös 
emberrel Krisztusban, csodálatos, egyedülálló, drámai, és felülmúl-
hatatlan módon lehetővé teszi, hogy visszatérhessünk hozzá, és lesz 
számunkra az élet kenyerévé.

Ennek a misztériumnak az elmélyítését igyekeznek szolgálni a jelen 
írások. Elmélkedések a nagyböjti készületről és a húsvéti örömhír 
befogadásáról, egy tanulmány a családról, mely Krisztus és az egyház 
felbonthatatlan kapcsolatának földi képmása, s nem utolsósorban 
egy novella arról, hogyan élhetjük meg saját életünkben Krisztus 
feltámadásának valóságát. Több idegen nyelvből fordított munkával 
is igyekeztünk színesebbé tenni folyóiratunkat a húsvéthoz szorosan 
kapcsolódva és az Eucharisztikus Kongresszusra is készülve. Végül 
persze nem maradhatnak el aktualitásaink sem, melyek a növendékek 
élményeiről számolnak be.

A Magyar Egyházirodalmi Iskola nevében kívánok boldog, öröm-
teli és kegyelmekben gazdag Húsvétot a Centralista minden kedves 
Olvasójának!

Lőw Gergely
a Magyar Egyházirodalmi Iskola  

elnöke



TARTALOM

MEDITÁCIÓ
Ternyák Csaba, egri érsek:  

Információ, formáció, transzformáció 7
Riesz Benedek: Lehet az engedelmesség ajándék  

a szabadságra? 10
Ébner Vilmos: Nagyböjti elmélkedés 12
Ondi Alex: „Tudjátok, milyen az a böjt,  

amelyet én kedvelek?” 15

ELMÉLET
Bohács Béla: A családok megáldása akathisztoszának  

felépítése és tartalma 17

FORDÍTÁS
Jesús Sanz Montes, oviedoi érsek: 

Felnőttek és keresztények: a beavatás 28
Hans Urs von Balthasar: A helyettesítésről 30
Kövess engem! – Elmélkedések az Eucharisztiáról 37

TÁRLAT
Vörös Dániel: ,,Na hello, Röfi!” 62
Pongrácz Benedek: Nem tudod leírni, csak átérezni 64

PRÓZA
Szarka Zoltán: Feltámadás 67

FÜGGELÉK
A ház életéből 80
A Központi Papnevelő Intézet növendékeinek névsora 85



7Centralista 2019. húsvét

Ternyák Csaba, egri érsek

INFORMÁCIÓ, FORMÁCIÓ,  
TRANSZFORMÁCIÓ

Gyakran lehet különféle világhálós felületeken olyan hirdetésekkel 
találkozni, amelyek azt ígérik, hogy néhány óra, vagy néhány nap 
alatt megtanítanak egy idegen nyelvet. A gyerekek – még a nagyobb 
gyerekek is – szívesen álmodoznak arról, hogy milyen jó lenne, ha 
egyszerűen a párnájuk alá tennék a tankönyvet, és reggelre annak 
tartalma már ott lenne fejükben. Lehet, hogy a modern gyerekek már 
nem is könyvben gondolkodnak, hanem usb vagy wifis kapcsolatról 
ábrándoznak, amelyen keresztül a szükséges információkat egysze-
rűen csak letöltenék az agyukba, úgy, mint ahogy a telefonjaik memó-
riájára töltenek le tartalmakat. Valójában az információ befogadása és 
elraktározása ennél sokkal több fáradságot, odafigyelést, önfegyelmet 
igényel, különösen akkor, ha az információ befogadása nem csak egy 
adathalmaz tárolására szolgál, és célja nem csupán néhány kilobájt-
nyi kettes számrendszerre redukált üres számsor, hanem az a célja, 
hogy gazdagítsa, ezáltal alakítsa is a befogadót. Ilyenkor már maga 
a tanulás folyamata, az önfegyelmezés, a koncentrálás is alakítja az 
embert és az információ formációs feladatot is ellát.

Így van ez az evangélium üzenetének, különösen pedig a húsvéti 
örömhírnek a befogadásával is. Amikor Jézus tanítványokat gyűjtött 
maga mellé, akkor sok mindenre oktatta és tanította őket, és nyilván 
sok információt átadott nekik, amelyeket mint Fiú az Atyjától hallott 
(vö. Jn 15,15), hiszen senki nem ismeri úgy az Atyát, ahogyan a Fiú 
ismeri, senki nem tudott úgy beszélni Istenről, mint ő. „Úgy tanított, 
mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók” (Mt 7,29).  
A tanítást többször elmondta nekik, hogy meg tudják jegyezni, 
mennybe menetele után pedig elküldte nekik a Szentlelket, aki eszük-
be juttatott mindent, amit korábban mondott nekik (vö. Jn 14,26). Ezért 
is lehetünk biztosak abban, hogy az evangéliumok pontosan adják 
vissza Jézus tanítását. Más szóval, az információk, amelyeket az evan-
géliumok elénk tárnak, hiteles és megbízható közlések Jézusról és az 
apostolok közösségéről. Jézus, amikor tanít, akkor mégsem csupán 
információkat ad át, hanem megismerteti tanítványait a mennyei 
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Atyával. Mindezt úgy teszi, hogy képes felkelteni bennük a vágyat, 
hogy megismerjék az Atyát: „Mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég 
lesz nekünk” (Jn 14,8). Ugyanezért kérik tőle egy magányos éjszakai 
imádsága után: „taníts meg minket imádkozni” (Lk 11,1). Jézus isko-
lája úgy informál, úgy tanít, hogy egyúttal formál, alakít, nevel. Mint 
minden nevelésnek, az ő nevelésének is sajátos célkitűzése van: át 
akar alakítani, új emberré akar formálni.

Így van ezzel az Egyház is. Amikor a Krisztus feltámadásáról 
szóló örömhírt hirdetjük, akkor sokkal többről van szó, mint annak 
ismételgetéséről, hogy mi történt a távoli múltban. Bár kétségtelen a 
híradás magja egy valóságos esemény, illetve tény, amelyről az első 
tudósítást Mária Magdolna vitte el húsvét hajnalban az apostoloknak. 
Ez az üres sírról szóló tudósítás és később majd a feltámadottal való 
találkozás átalakította az apostolok életét, és képes ma is átalakítani, 
„újra formázni” az embert. 

A továbbiakban aztán maga Péter és a társai lesznek azok, akik 
az örömhírt elviszik az egész világra és beszámolnak róla az embe-
reknek, hiszen nem hallgathatnak arról, amit láttak és hallottak (vö. 
ApCsel 4,20). Alig néhány nappal az események után Jeruzsálem 
főterén „urbi et orbi” – a városnak és a földkerekségnek kikiáltja: „a 
názáreti Jézust Isten feltámasztotta, és ennek mi mindannyian tanúi 
vagyunk” (ApCsel 2,22). Amikor Péter azt mondja, hogy „mindannyi-
an”, abban nem csak a többi apostol van benne, hanem valamiképpen 
az evangélium mai hirdetői is.
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Krisztus feltámadása új horizontokat nyitott az emberi életnek, és 
új lehetőségeket tárt fel. Benne találjuk meg a keresztény remény igazi 
alapját. Mert húsvét nemcsak róla szól, hanem rólunk is. XVI. Benedek 
pápa a keresztény reményről szóló enciklikájában a húsvéti üzenet 
kapcsán felteszi a kérdést: „Vajon a keresztény hit számunkra ma is olyan 
remény-e, mely átformálja és hordozza életünket? Olyan üzenet-e amely az 
egész életet újjáformálja, vagy már csak ‚információ’, amelyet mellőztünk, és 
úgy tűnik, hogy új információk túlhaladják?” Minden húsvét hajnalban 
meghirdetjük a Krisztus feltámadásáról szóló nagyszerű információt, 
ez a hír azonban nem olyan, mint a rádió reggel hatos hírei, amelyek 
zöme nincs hatással ránk. Ha a húsvéti örömhír megmaradna éle-
tünkben a többi hírek szintjén, akkor számunkra hiába támadt volna 
fel Krisztus. Ha csak információ maradna, és nem formálna minket, 
ha nem lenne életünk igazi átalakításának oka, akkor még mindig 
bűneinkben lennénk. Szent Pál ezt így fogalmazza: „Ha csak ebben 
az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra 
méltóbbak vagyunk” (1Kor 15,19). 

A feltámadott Krisztus zárt ajtókon keresztül jelent meg az utolsó 
vacsora termében, ahová az apostolok bezárkóztak. Azóta is, ma is, 
gyakran zárt ajtókon keresztül érkezik. A szívek zárt ajtóin, a kultú-
rák zárt ajtóin keresztül, amelyek tagadják feltámadását, olykor az 
őt visszautasító és ellenséges ateista rezsimek zárt ajtajain keresztül. 
„Nézd az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, 
bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem” (Jel 3,20).

Ezek után mi már nem vagyunk éhesek új hírekre, nem várunk 
olyan új információkat, amelyek életünk alapkérdéseit és főleg vála-
szait újrafogalmaznák. Hiszen már új életre születtünk a keresztség-
ben, naponta megtisztulunk a bűnbánatban és az élet kenyere táplálja 
bennünk az új életet. Ez az igazi transzformáció. A jó hírt befogadtuk, 
amely nevelt és nevel, átalakított, és napról napra átalakít bennünket, 
hogy egyre inkább krisztusi emberek legyünk.

Semmi nem tudta megakadályozni, hogy ebben az évben is legyen 
húsvét, semmi nem fogja megakadályozni, hogy egy év múlva is le-
gyen húsvét, egészen Krisztus végső eljöveteléig. Semmi sem tudja 
megakadályozni az Egyházat, hogy minden szentmisében hirdesse: 
„Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg 
el nem jössz”.
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LEHET AZ ENGEDELMESSÉG AJÁNDÉK 
A SZABADSÁGRA?

„Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert na-
gyot művelt velem Ő, aki Hatalmas” – imádkozzuk minden nap Mária 
szavait az esti dicséretben. De mégis mit üzenhet ő nekünk ma?

Példa lehet számunkra például az engedelmességben. Hagyni, 
hogy Istennek ne csak a céljai legyünk, hanem az eszközei is, az örök 
életre való meghívás munkájának részesei lenni. Átadni életünket, 
kiüresíteni magunkat, hogy jusson hely a szívemben környezetemnek, 
szeretteimnek. És ez a türelmes befogadáson túl aktív tettrekészséget 
is jelent. 

Az engedelmesség nem gondolom, hogy csupán a törvényeknek, 
hanem sokkal inkább annak forrásának, a Lélek újdonságainak való 
engedelmességet jelent. 

Az engedelmesség nem kötelék, hanem ajándék. Ajándék, mely 
eltörli az Isten és közöttem lévő gátat, kegyelem és erő, mely segít a 
hétköznapokban. Ezt az engedelmességet én sokkal inkább nevez-
ném szabadságnak. Nem annak a szabadságnak, amely azt mondja, 
hogy „tedd azt, amit akarsz”, hanem a teljes szabadságnak, a szeretet 
szabadságának, az Isten tervének velem.

Mária engedelmes és alázatos volt, de ez nem azt jelenti, hogy balek, 
szolgalelkű vagy megalázkodó lett volna. Sokkal inkább azt jelenti, 
hogy mindvégig tudta, hogy Istennek tökéletes terve van számára, és 
ez jobb, mint a sajátja, nagyobb, mint amit fel tud fogni. 

Az angyali üdvözlet óriási híre után Mária nem magával kezd 
foglalkozni, hanem hosszú útra indul, hogy megoszthassa ezt az 
örömhírt unokatestvérével, Erzsébettel. Ugyanígy van a mi életünk-
ben is: Mária meg akarja osztani velünk Fiának és reménységünknek, 
az örök életnek az örömét! Valóban el tud vezetni minket Jézushoz. 
És vezetése által el is kezdhetünk hasonlítani Jézushoz. 

Mária nem a szavak, hanem a tettek embere. Érdekes, hogy utolsó 
szavai a Szentírásban János evangéliumának második fejezetében 
hangzanak el, a kánai menyegzőn, mégpedig így: „Tegyetek meg 
mindent, amit csak mond!”
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Mária példa lehet még az alázatosságában, szolgálatában, abban, 
ahogy őszintén törődött mindenkivel, és ahogy együtt örül és együtt 
szenved másokkal. Útmutatást adhat nekünk a teljes szeretet és béke 
közösségben való megélésében, az Istenbe vetett feltétlen bizalomban, 
Isten üzenetének meghallásában.

Annak az Istennek, aki ma is így üzen nekünk:
Nagyon szeretlek Téged, hívlak Téged, örülök Neked. Vágyom a 

társaságodra, egész lényedre! Én vagyok az út, a boldogság útja. Veled 
vagyok mindig, mindenhol, minden nap a gondodat viselem. Van egy 
személyes, csak Neked szóló tervem Veled.

Uram, adj világosságot, hogy lássam utadat!
Uram, adj erőt, hogy járjak utadon!
Uram, adj szeretetet, hogy végigjárjam utadat!
Adj erőt, hogy minden erőmmel a Te akaratodat teljesítsem – sze-

retetben.
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NAGYBÖJTI ELMÉLKEDÉS 

Hamvazószerdával az egyházi év újabb szakaszába, a nagyböjtbe lép-
tünk. Krisztus Urunk szenvedése és kereszthalála kerül a liturgiában 
figyelmünk középpontjába. 

Olyan széppé fejlődött ki az egyházi év a századok során! Nemrég 
még az adventi reggelek gyertyafényes roráté miséin vártuk Máriával 
és jegyesével a közelgő Üdvözítőt, majd magasztaltuk az angyalok 
énekével karácsonykor az Isteni szeretet nagyságát, hogy testet öltött. 
Az elmúlt hetek során az évközi időben Jézus tanításából kaptunk 
szemelvényeket, most pedig ebben a bűnbánati időben követni pró-
báljuk Megváltónkat keresztútján, próbáljuk szenvedéseinket az ő 
szenvedésével összefűzni. Sok mindent köszönünk Krisztusnak: ta-
nítását, útmutatását, példás életét, szeretetét mellyel az emberek felé 
fordult, gyógyításait, de úgymond főműve mégiscsak szenvedése és 
kereszthalála, amellyel az Istentől elfordult emberiséget Istennel, az 
Atyával kiengesztelte. Az ő szenvedése mindig előttünk, elég csak a 
falon függő feszületekre fordítanunk tekintetünket.  

Saját szenvedéseink azonban sokszor nagyobbnak tűnnek, és sok-
szor inkább szemünk előtt vannak érthetetlenségükkel együtt. Szent 
II. János Pál pápa – aki maga is sokat szenvedett – így fogalmazott a 
szenvedésről szóló enciklikájában, a Salvifici Dolorisban: „mindenki 
jellegzetesen emberi tiltakozással és a saját miértjével reagál a szenvedésre. 
Mindenki megkérdi magától a szenvedés értelmét, s a maga emberi szintjén 
választ is keres a kérdésre. S persze Istennek és Krisztusnak is gyakorta fel-
teszi a kérdést. S lehetetlen, hogy észre ne vegye: az, akihez a kérdést intézi, 
maga is szenved, s a keresztről, saját szenvedésének középpontjából kíván 
feleletet adni.”  

Bármennyire hívő katolikusok vagyunk, újból és újból föltesszük 
a kérdést: Miért a sok szenvedés a világban, de főleg miért a sok 
szenvedés a mi életünkben, akik sokszor elég szép életet tudunk élni 
mígnem mindent kettévágnak betegségek, tragédiák. Egyes küzdel-
mek utólag értelmet nyernek, de földi távlatban sokszor örökre homály 
borul értelmükre. Egy teológus nemrégiben így fogalmazott erről:  
„a szenvedés megértése lehetetlen vállalkozás. Tulajdonképpen nem is lehet 
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róla beszélni.” A szenvedés „nem egy logikai feladvány, nem egy rejtvény, 
amit meg kell fejteni. Ez a valóság.” 

És valóban. Találhatunk ugyan fejtegetéseket különböző gondol-
kodóktól, filozófusoktól, de kimerítő választ nem tudnak adni. 

A szentatya mondta nemrég Dosztojevszkijre utalva: „Uram Te tudod 
a miértet, én nem tudom, és Te nem mondod meg nekem, de nézel engem, és 
én megbízom benned, bízom a tekintetedben.” 

Milyen jó lenne, ha a sok háborgás, sértettség-érzet és vádoló szá-
monkérés helyett Istenben bízva tudnánk küzdelmeinket megvívni. 

Egy neves jezsuita így ír: „Mostanában, sok személyes szenvedés után, 
saját válaszaimat fogalmazgatom. Arra hajlok, hogy azt mondjam: Nem! 
Kudarcok, könnyek, halál nélkül a világ alighanem még rettenetesebb lenne. 
Még könnyebben válnánk embertelen lénnyé. Ha így is ennyi gonoszságra 
vagyunk képesek, mit tennénk akkor, ha senki sem állna korlátozón képzelt 
mindenhatóságunk útjába! Úgy alighanem még inkább megrészegítene sike-
rünk, élvezetünk, hatalmunk mételye. Ha nem tapasztalnánk elháríthatatlan 
akadályokat, szívet tépő fájdalmat, kudarcot és szenvedést, ha nem pusztítana 
szemünk láttára betegség és halál, ha nem terjednének a vírusok és a rák 
áttételei, talán sohasem rendülnénk meg. Elfelejtenénk sírni. Így azonban, a 
mélyből felszakadó zokogás révén, szívünk olykor megmerül a részvét tisztító 
fürdőjében. E nélkül pedig talán tényleg rosszabb lenne a világ…”

Tovább menve érdemes még azt fontólóra venni, hogy manapság a 
megannyi vallási közösség, kisegyház korában, sajnos egy-két keresz-
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tény közösség is beleesik abba a hibába, hogy egy teljesen pozitivista, 
rózsaszín fátyolos tudatmosást próbál végrehajtani, mindennek po-
zitív kicsengést adva, Jézus szeretetének zászlaja alatt.

Szeretjük hangoztatni, hogy a kereszténység a szeretet vallása,  
de arról kevésszer szólunk, hogy leginkább a szenvedések elfogadása 
és alázatos hordozása a fő jellemzője az igazi keresztény krisztusi 
életnek. 

,,Értem tudott Jézus szenvedni, de helyettem nem. Krisztus köve-
tése „magában foglalja az élet- és küldetésközösséget, végül pedig a 
sors-, szenvedés- és keresztközösséget is. A tanítványi lét a másokért 
való lét.”

„Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét 
és kövessen engem” – olvassuk a Szentírásban (Mk 8,34).” 

Szépen írja Szt. II. János Pál pápa: „Krisztus önnön üdvözítő szenvedésé-
vel ott lakik, semmihez sem foghatóan, minden emberi szenvedés mélyén” (S. D.).

A krisztusi utat járni próbáló ember pedig, aligha kerülheti el a kí-
sértéseket, legyen bármily boldog vagy küzdelmes és szenvedésekkel 
teli élete. A Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk Jézussal kapcsolatban, 
hogy „mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik 
a kísértéssel küzdenek” (vö. Zsid 2,18).

Szenvedések, próbatételek, kísértések és ezekkel együtt elbukások.   
Ezek jellemzik, szövik át életünket.  

Ezekkel kell együtt élnie azoknak, akik azon a bizonyos szűk ösvé-
nyen akarnak haladni, ami a mennybe visz, s nem azon a széles úton, 
amely a romlásba. Csak ne felejtsünk el az Isten országára tekinteni, 
az örök boldogságra fordítani szemünket, ami vigaszt, reményt és 
megoldást jelent sokszor viszontagságos életünk keresztjeire, sebeire. 
Krisztust „a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték 
össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek 
nekünk gyógyulást.” (Iz 53,5) Kövessük hát őt sebeinkkel, keresztje-
inkkel, hogy örök országa örömében is sorstársai lehessünk, miután 
szenvedésében is osztoztunk. 

2019. március 9. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-szenvedes-megertese-teologiai-szem-
mel-korhazlelkeszek-okumenikus-konferenciajat-rendeztek-vacon 

http://real.mtak.hu/24019/1/Patsch_Ferenc_Vigilia_2010_4_u.pdf
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Ondi Alex

,,TUDJÁTOK, MILYEN AZ A BÖJT,  
AMELYET ÉN KEDVELEK?” 1

Elmélkedés Izajás 58,9b–14. és Lukács 5,27–32. szakaszok alapján

Az egészséges ember a boldog, kiegyensúlyozott életre irányul, azaz 
vágyik rá, és tesz is érte. Ennek érdekében két dolog elérésére tö-
rekszünk. Az első a komfortérzet. Ez az optimális állapotot célozza 
meg: ne legyünk éhesek, ne legyünk szomjasak, legyen megfelelő 
a hőmérséklet, legyünk kellően kipihentek. A másik összetevője a 
személyes boldogságérzetnek az öröm, ami mindig a felszabadulás, 
tehermentesülés érzetéhez kapcsolódik. Különös módon viszont, ha 
valaki folyton a lehető legnagyobb kényelmet biztosítja magának, 
azzal az öröm lehetőségét ássa alá. 

Ez az ismeret közel sem új az emberiség történetében, de nagyon 
könnyen elfelejtjük. Ezért hív meg az Egyház minket minden év-
ben arra, hogy a kényelmünkből feladjunk egy keveset. Mindig 
látnunk kell Izajás prófétával, hogy mi számít célnak, és mi az,  
ami pusztán eszköz. A cél sohasem maga a hibátlan, tökéletes böjt.  
A cél az, hogy „amikor szólítjuk az Urat, ő így feleljen: »Nézd, itt vagyok!«”  
A Szentírásból tudjuk, hogy mindig meghallgat minket, és válaszol 
is. Nekünk kell olyan lépéseket tennünk, amelyek által jobban halljuk 
őt. Ehhez pedig nagyszerű eszköz a böjt. 

De mi a böjt lényege? Az, hogy lehetőleg minél rosszabbul érezzük 
magunkat, és ezt másokkal is éreztessük? Nem. Nagyszerű kezdő 
lépés lehet, ha hat hétig nem eszünk édességet vagy húst, megvonjuk 
magunktól az alvást vagy bármit – olyan is akad, aki kavicsot tesz 
a cipőjébe; de ha ebben ki is merül a böjtünk, attól senkinek nem 
lesz jobb. Inkább csak ingerlékenyebbek leszünk. Félreértés ne essék, 
mindez hasznos, felkészít a böjt lényegére, de még nem a lényeg. 

De akkor mégis mi a böjt magva, esszenciája? Az, hogy kinyitjuk 
a szemünket, és tudomást veszünk azokról, akik segítségre szorul-
nak: ételre, ruhára, szállásra, munkára, elismerő szavunkra… és saját 

1  Iz 58,6.
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lehetőségeinkhez mérten segítünk nekik. Nem feltétlenül az első 
szembejövőnek. Lehet az bárki, akit ismerünk. Közvetlenül, tapintattal 
odalépve a másikhoz. Hogy személyes kapcsolat alakuljon ki. Ugyanis 
a személyesség az, amire a leginkább éhezik a ma embere. Mindenki. 
Ez az igazi kilépés a kényelmesből, a megszokottból.

Az utolsó kérdés: a hogyan. Sokszor vagyunk türelmetlenek ma-
gunkkal. Megesik, hogy kampányszerűen, mesterkélten vágunk bele 
egy ilyen programba, de egy – legfeljebb két hét után elfáradunk, 
megunjuk, és elfullad a böjt. A hiba, hogy ilyenkor még mindig mi, 
saját magunk vagyunk a középpontban. Az igazi böjt Istent teszi 
a középpontunkká. A böjtünk a húsvét örömére való felkészülés.  
A jelenkor embereként élményekre szomjazunk. Itt a lehetőség, tegyük 
magunkat nyitottá az átélt húsvét ajándékára! Adja meg nekünk a 
Vőlegény, a feltámadt Krisztus. Ámen.
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Bohács Béla

A CSALÁDOK MEGÁLDÁSA  
AKATHISZTOSZÁNAK FELÉPÍTÉSE  
ÉS TARTALMA

Bevezetés

Az imádság általános jellemzése, hogy az a lélek felemelkedése Isten-
hez. Az apostolok megtapasztalták ezt a lélek felemelkedést Mesterük 
életében, amikor imádkozni látták. Azonnal hozzá is fordultak a 
kéréssel: „Uram, taníts meg minket is imádkozni”. 1 A Miatyánk az  
a felülmúlhatatlan ima, amihez semmi ember által összeálított ima 
nem ér fel. Vannak azonban olyan alkalmak az Egyház, de a keresz-
tény ember életében is, amikor valamilyen aktualitás kíséréséhez 
megfelő, aktualizált imát várunk el. Ilyen aktualizált ima a családok 
megáldásáért könyörgő akathisztosz is.

1. Az akathisztosz létrejöttének előzményei
Az Eperjesi Főegyházmegyében a 2014. évet a főpásztora, Mons.  
Babjak János érsek-metropolita, a Család évének hirdette ki (2014. ja-
nuár 6 – 2014. december 31) 2. Pásztorlevelében méltatta a család lelki 
értékeit az isteni alapítás és küldetés alapján: a család alapja a férfi és 
nő között megkötött felbonthatatlan szentségi házasság, a gyermekál-
dás elfogadása, a hitből fakadó imádság, szentáldozás és a sokszori 
megbocsátás. 

Rámutatott azonban a család veszélyeztetésére is és az isteni érté-
kek sorvadására, sőt, sajnos, sok család esetében teljes elvesztésére is.

A család lelki értékeit megtartó, és a család veszélyeztetését elkerü-
lő erőért mind a családtagoknak, mind a házastársaknak imádkozniuk 
kell. A családokért való imába, kivétel nélkül be kellene kapcsolódni 
minden hívőnek is.

1 Lk 11,1.
2 ABÚ : Obežník č.1/2014 (Az Eperjesi Gör. Kat. Érsekség 1. sz. körlevele).
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A Család évének meghirdetése és főleg a családokért való imára való 

felhívás spontán módon sugallta a gondolatot, hogy a családokért 
imádkozni akarók egy olyan imát kapjanak kézhez, amelyik aktu-
ális az év témájához és megfelel a bizánci szertartás lelkületének.  
A választás az akathisztoszra esett.

Az akathisztosz szerzői: Mgr. Marek Kolesár görögkatolikus pap. 
1994. június 18-án Terebesen (Trebišov) szentelte pappá Mons. Hirka 
János, eperjesi megyéspüspök. Több helyen teljesített papi szolgálatot, 
2013 óta Lubovecen parókus. 3

Mgr. Drahomíra Kolesárová Marek Kolesár (olvasd: Koleszár Márk) 
felesége. PhDr. Valéria Juríčková, az Eperjesi Egyetem bölcsész karán 
a szlovák – ukrán nyelv szakot végezte el. Ő az akathisztosz szlovák 
nyelvi és grammatikai helyességét kísérte figyelemmel és javasolta 
a megoldásokat.

2. Az akathisztosz felépítése
A Családok megáldásáért szóló akathisztosz az akathisztoszok ha-
gyományos szerkezetét követi: a szokásos kezdet a Miatyánkig; a 
Miatyánk papi fennhangja után következik a tizenhárom kondák. 
Az első kondák refrénje szlovák nyelven: Presvätá Trojica, požehnaj 
naše rodiny svojou milosťou. (Legszentebb Szentháromság, áldd meg 
családjainkat kegyelmeddel. A következő tizenkét kondák refrénje a 
hármas alleluja. A tizenharmadik kondákot háromszor ismétli a szö-
veg a hármas (3) Alleluja refrénjével. Minden kondák után következik 
egy ikosz – összesen tizenkét (12) különböző ikosz. Minden ikosz 
három, négy verses kérés csoportból tevődik össze – ami összesen 
száznegyvennégy kérés. Az ikosz felépítése: a pap imája bevezető a 
következő kérés sorozat tartalmába. Minden ikosz felépítése: az első 
négy kérés csoport a mennyei Atyához a második négy kérés csoport 
az Istenfiához és a harmadik négy kérés csoport a Szentlélekhez 
esedezik áldásért a családokra. A tizenharmadik ikosz és kondák 
az első kondák és ikosz megismétlése. Mind a tizenhárom ikosznak 
a refrénje megegyezik az első kondák refrénjével, majd az utolsó, 
tizenharmadik ikosz után ismétlődik az első kondák. A kondákok és 

3 Gradoš, J. Schematizmus gréckokatolíckej prešovskej archieparchie. Petra, n. o. Prešov, 
258. 
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ikoszok után következik az akathisztosz záróimája, majd az elbocsátó 
fejezi be az akathisztoszt.

A szerzők a Szűz Mária tiszteletére írt akathisztosz felépítését 
követték.

3. Az akathisztosz tartalma
Maga az akathisztosz elnevezése is utal a tartalmára: A családok meg-
áldásáért fordul mennyei segítségért.

Az első (1) kondák elmondja, hogy az Úristen a teremtés hajnalán 
teremtette az első emberpárt saját küldetéssel. Ádám és Éva hivatá-
sukat megtagadva és a Teremtő szavát be nem tartva hozták létre 
a világon a bűnt. 4 De felhangzott már az ígéret is a Megváltóra, és 
a názáreti otthonon keresztül lépett világunkba Jézus Krisztus, a 
Megváltó.

Az első (1) ikosz bevezeti az imádkozót az isteni igazságosság 
rejtekeibe. Isten törvényét nem lehet büntetés nélkül semmibe venni. 
A Földön elterjedt a büntetést érdemlő bűn. Isten vízözönnel bünteti 
az emberiséget, amelyikből csak Noé menekül meg családjával, mert 
az Úr szavát előzőleg is és a bárka építése esetében is elfogadta és 
betartotta. 5 A bűntengerben a keresztényeknek a Szentcsalád a biztos 
menedék.

Az Atyához intézett kérések azokra családokra kérik az áldást, ame-
lyek gyermekkel a középpontjukban az Ő dicsőségére lettek teremtve.

Az Istenfiához intézett kérések a bűn felett való győzelemért és a 
bűnbánati élet megszeretésére, a közöttünk élő Krisztussal a nehéz-
ségek legyőzésére kérik az áldást.

A Szentlélekhez intézett kérések a hit bátor megvallására és a re-
mény megtartására kéri az áldást a világ viharaiban az élő forrásokat 
kereső családok részére.

A második (2) kondák Ábrahám Istenbe vetett bizalmáról és az 
iránta való engedelmességéről szól. Ezzel feleségének Sárának, vala-
mint egész házanépének is példaképe lett. Ezek az erények, egyetlen 
gyermeke, Izsák feláldozásának a próbatevésén is átvezették.

A második (2) ikosz Isten nemzedékről-nemzedékre szálló gond-
viselését állítja az imádkozó elé. Ábrahám kiküldött szolgája kérésére 

4 Gen 2–3.
5 Gen 7,1–17.
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Rebeka útra kel, hogy Izsák felesége legyen. Ábrahám hűségéért egész 
családja erősen érzi Isten áldását. A Szent család is ezzel a bizalommal 
volt az Úr iránt.

Az Atyához intézett kérések azért kérik a családokra az áldást, 
hogy engedelmeskedjenek szavának és bátran megnyissák szívüket 
a vendégszeretetnek.

Az Istenfiához intézett kérések a próbatételekben való kitartásra, 
a lelkiismeret tisztaságáért, a bűn divatjának és ármányságainak a 
felismerésére kérik az áldást.

A Szentlélek áldását azért szükséges kérni, hogy a családok felis-
merjék a Lélek közelében felfrissülésük kegyelmét és a félelem legyő-
zésének a fontosságát, de arra is, hogy örüljenek a Lélek közösségének 
és a róla való beszédnek.

A harmadik (3) kondák Jákobot, mint saját életútjain az Isten ál-
dását kereső személyt mutatja be. De az Úr csak a neki szánt sajátos 
úton tanította meg a férfias próbatételre, a kitartásra, a Ráchelért és 
Liáért való szolgálatban. 6 Ősatyja lett Izrael tizenkét törzsének.

A harmadik (3) ikosz az egyiptomi József esetét mutatja be. Bár jó 
szolgálataiért csak rabszolgaságot, hamis tanúság alapján börtönt és 
hálátlanságot kapott, nem keményítette meg a szívét, hanem testvé-
reit és azok családjait az éhínség idején ellátta. 7 Egyiptom forróságát 
a jósága nedvével termékenyítette meg, hogy Egyiptom később a 
Szentcsalád menedéke legyen.

Az Atyához intézett kérések a keresztény apák megáldását kérik, 
hogy az apák a mennyei Atyához legyenek hasonlóak, legyenek en-
gedelmesek, vágyakozzanak igazságban és hűségben élni.

Az Istenfiához intézett kérések a családok gyermekáldásáért, a 
bátorságért, hogy nem akadályozzák a fogamzást, az okos családi 
életért és a testiség feletti uralomért könyörögnek.

A Szentlélek áldását olyan családok részére kéri, amelyeket hitü-
kért gúnyolnak, másokat jobban szeretnek, mint magukat, amelyek 
hála nélkül szolgálnak környezetüknek és megvetik őket erkölcsi 
követelményeikért.

6 Gen 27–29.
7 Gen 37,39–40.
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A negyedik (4) kondák a bibliai Noémi, Rút és Bóz 8 esetén keresz-

tül mutatja meg a különböző családi kötelékek igazi értékét, amelyeket 
a család tagjain keresztül kapnak a családtagok.

A negyedik (4) ikosz az ószövetségi Anna könnyeit és kéréseit 
az Úr fiú áldással – Sámuellel – ajándékozta meg. Anna fia életét az 
Úrnak ajánlotta fel, aki prófétai küldetésre hívta meg. Sámuel nem 
tiporta porba 9 az Isten igéjét, csakúgy, mint József és Mária, akik 
szintén hűek maradtak az isteni igékhez.

Az Atyához intézett kérések olyan családok megáldását kérik, 
amelyekben özvegyek is élnek, amelyek gyermekeik hálátlanságától 
szenvednek és ahol meghalt valamelyik családtag.

Az Istenfiához intézett kérések a szülőkre és a gyermekeikre ké-
rik az áldást, hogy az egymás iránti kölcsönös tiszteletet és alázatot 
respektálják, tudják megosztani értékeiket és találjanak időt egymás 
látogatására.

A Szentlélek áldását azon családok részére kéri, amelyekben Mária 
lelkületű, bátor, osztozkodni tudó és Istennek élő anyák vannak.

Az ötödik (5) kondák Dávidnak az Uriás feleségével elkövetett 
házasságtörését és bűnének következményeit mutatja be. Dávid Nátán 
próféta figyelmeztetésére elismeri bűnét és bűnbánatot tart. 10

Az ötödik (5) ikosz arról szól, hogy Salamon király bölcsességet 
kért az Úrtól, hogy népének szolgáljon vele. De az élvezetek utáni vágy 
megnyittatta vele ajtaját az ágyasai és azok bálványai előtt is. Ezzel 
beszennyezte a családi szentélyt és sokaknak rossz példát is mutatott. 11

Az Atyához intézett kérések a családok rabszolgatartó élvezetek 
elleni, a féltékenyek megnyugtatását, az irigység kerülését, a harag 
és a paráznaság elleni erőt kéri.

Az Istenfiához intézett kérések a családokban az igazságos cse-
lekedetekre, az igazság követésére, az igazságos magatartásra és az 
igazság szeretetteljes közlésére kérik az áldást.

A Szentlélek áldását a családokban arra kéri, hogy a családok hű-
ségben tartsanak ki jóban és rosszban egyaránt egymás mellet, ma-
radjanak hűek a neki való életnek és annak, amit egymásnak ígértek.

   8 Rút 1–4.
   9 1Sám 1–3.
10 2Sám 11–12.
11 1Kir 3–11.
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A hatodik (6) kondák az engedelmesség erényét hangsúlyozza, 
elsősorban Recháb fiainak a példáján. 12 Kiemeli Jézus engedelmességét 
is szüleinek, és Mária engedelmességét Józsefnek.

A hatodik (6) ikosz: A Makkabeus testvérek anyja a halál kapu-
jában is buzdította fiait az Úr iránti hűséghez. 13 A türelmes Jób is 
megállta a próbatételben a helyét, bár elveszítette családját, amit az 
Úr visszaadott neki. 14

Az Atyához intézett kérések a betegeket ápoló, munkát vesztett, 
pénz és lakás hiányával küszködő családokra esdik az áldást.

Az Istenfiához intézett kérések az egymásra időt kereső családta-
gokra, kedvteléseiket nem előnybe helyezőkre, idejüket a szerencse-
játékok és az alkohol kísértését kerülő családokra kéri.

A Szentlélek áldását a családokban a média hamis információinak 
felismerésére, a darabosság és a piszkosság eltávolítására, az anyagi-
asság legyőzésére, és nem csak az evilági célok kitűzésére kéri.

A hetedik (7) kondák: A hetedik kondák az Isten igéjének meg-
testesüléséről szól. 15 János Zakariás és Anna családjában látta meg 
a napvilágot, hogy tanúságot tegyen az Igéről 16 és előkészítse útját 
a világban.

A hetedik (7) ikosz: Az Ige öröktől fogva előkészítette Mária szí-
vében és testében földi lakását. 17 Mint hibátlan Bárány csodálatosan 
költözött és lakozott Mária és József családjában. 18 József szíve pedig 
a Fiú műhelyében formálódott. 19

Az Atyához intézett kérések a gyerekeiknek példaadó szülők meg-
áldását kérik. Utána a család szeretet- és áldozatkészségére, közös 
imáira és közös tanúbizonyságaira kéri az áldást.

Az Istenfiához intézett kérések a családtagok példaadására, a csa-
ládra, mint az öröm forására, és biztos hajlékára, valamint a családban 
az igazi szabadság lehetőség felismerésére kéri az áldást.

12 Jer 35.
13 2Mak 7.
14 Jób 1,42
15 Jn 1,14.
16 Lk 1,57–80.
17 Lk 1,26–38.
18 Jn 1,29.
19 Mt 1,24.
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A Szentlélek áldását a családokban azokra kéri, akik felebarátjuk 

javát keresik, akik félelem nélkül ismerik be bűneiket, akik megbo-
csátanak és szabadon képesek a befogadásra.

A nyolcadik (8) kondák: A nyolcadik kondák szerint Jézus születé-
se megzavarta a jólétben élők nyugalmát. 20 Nem csoda, hogy gyerme-
kek gyilkosságához is vetemültek. 21 A Szentcsalád meneküléssel védte 
Jézus életét. 22 Kérjük Urunkat, hogy mentsen meg minket ezektől a 
szenvedésektől és nyomorúságoktól.

A nyolcadik (8) ikosz: A kánai menyegzőn meghívott vendégként 
vett részt Jézus és Mária. Mária észrevette a bor fogytával a vendég-
látók szükséghelyzetét. Kérésére Jézus első csodájával segítő kezet 
nyújtott a vendéglátóknak. 23

Az Atyához intézett kérések a családok szentségtörekvésére, a 
gyermekáldás elfogadására és hajlandóságra, a bántalmak megbo-
csátására és a kölcsönös alárendeltség elfogadására kérik az áldást.

Az Istenfiához intézett kérések a családi csalódások javítására, a 
felsülések megbocsátására, a helyes személyi szabadságra és a meg-
változás támogatására kérik az áldást.

A Szentlélek áldását a családokban a példaadó szülőkre, a gyer-
mekek szeretetben való érésére, valamint kedvességére és a feltétel 
nélküli szeretetére kéri.

A kilencedik (9) kondák: Az testvéri szeretetnek köszönhetően 
az Úr pihenő helye Betánia volt. Márta és Mária, bár különbözőek 
voltak, Jézus gyakori látogatása és jelenléte révén, szíveik változtak, 24 
és testvérük halála sem ingatta meg bennük a Jézusba vetett bizalmat 
és reményt.

A kilencedik (9) ikosz: A Zebedeus testvérpár anyja kéri Jézust, 
hogy fiai az ő királyságában az ő jobb és bal oldalán ülhessenek. 
Jézus az anyjuknak nem válaszol, de a testvérek megdorgálása után 
bemutatta, 25 mennyire tetszenek neki a lelkileg alázatosak – kicsinyek.

20 Mt 2,3.
21 Mt 2,16–18.
22 Mt 2,13–15.
23 Jn 1,1–12.
24 Lk 10,38–42; Jn 11,1–14.
25 Mt 20,20–28.
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Az Atyához intézett kérések a családok önzetlenségére és a kénye-
lem kerülésére kérik az áldást, valamint védelmet kérnek az érzéket-
len sértegetések és hatalomvágy uralására is.

Az Istenfiához intézett kérések a feltűnést kerülő, az egymás szük-
ségét látó, szolgálni kész és az alázatos családok megáldását kérik.

A Szentlélek áldását azokra a családokra kéri, amelyek vágyják 
megvigasztalni a nincsteleneket, táplálni az éheseket, amelyek eny-
hítik az Isten utáni szomjukat és azokra, akik Benned nyugalomra 
találnak.

A tizedik (10) kondák: A vakon született fiú szülei, félve a tör-
vénytudóktól, a fiuk iránt érzett szeretet elé helyezték az emberi vé-
leményeket. 26

A tizedik (10) ikosz: Sok szülő jött Jézushoz segítséget kérni szen-
vedő gyermekeiknek, követve Jairus és a főníciai asszony példáját. 27 
A szülők hitére válaszolva Jézus meggyógyította és felszabadította 
őket, összetörte ezzel a reménytelenség bilincseit.

26 Jn 9.
27 Mk 5,21–43; 7,24–30.
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Az Atyához intézett kérések a családok részére a nevelési böl-

csességet, szívük Uruk felé fordulását, egymás áldását és világ előtti 
példájuk megáldását kérik.

Az Istenfiához intézett kérések a frissességet, a napi nehézségek 
elviselését, a remény megőrzését és a béke magtalálását kérik meg-
áldani a családokban.

A Szentlélek áldását kéri a családokra, hogy naponta közösen imád-
kozzanak, önmagukért is imádkozzanak, böjtöléssel erősítsék imáikat 
és minden kezdeményezésüknek a Szentlélek legyen az értelme.

A tizenegyedik (11) kondák: A tékozló fiú kikérte apjától öröksége 
részét és önkényesen elpazarolta azt. Bár az apjától kapott anyagiakat 
elprédálta, de a bűnbánat lehetőségét el nem prédálva 28 megtartotta. 
Saját bűneitől megalázva visszatért az atyai házba.

A tizenegyedik (11) ikosz: A tékozló fiú visszatérése az apai szívet 
felvidította, de az idősebb testvért haragra gerjesztette. Apja irgalmas-
ságát félreértette, és azért nem tudta elfogadni testvére visszatérését, 29 
bár apjuk egyformám szerette mindkettőjüket.

Az Atyához intézett kérések a tőle eltávolodott, visszatérni nem 
tudó, az Atyát keresni félő és tisztelni nem tudó családokra kérik az 
áldást.

Az Istenfiához intézett kérések a pazarló módszer ellen küzdő, az 
önzetlenséget gyakorló, a jóságot vég nélkül megvalósító családokra 
kérik az áldást.

A Szentlélek áldását azokra a családokra kéri, ahol a szeretetet 
bölcs módon gyakorolják, ahol a büntetés valóban magával hozza a 
javulást, ahol a nyíltság tartósan jelen van, és ahol az igazságot nem 
rejtik véka alá.

A tizenkettedik (12) kondák: A mennyei Atya olyan nagy sze-
retettel volt irántam, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mint fogadott 
gyermeke örökké éljek. 30

A tizenkettedik (12) ikosz: A szent Ötvened napján a Szentlélek 
életadó víz fakasztása által szülte az Egyházat, 31 amely nagy család-

28 Lk 15,20–32.
29 Lk 15,20–32.
30 Jn 3,16.
31 ApCsel. 2,1–4.
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ja tagjává a keresztség által lettem. Váljanak a családok valódi kis 
egyházzá.

Az Atyához intézett kérések azért fohászkodnak, hogy a családok-
ban a keresztség ne csak üres szertartás maradjon, hogy működjön 
bennük a szentségi élet, hogy az oltárról való Szent Kenyérrel táplál-
kozzanak, és a bűnbánat szentsége bensőleg változtassa meg őket.

Az Istenfiához intézett kérések azért fohászkodnak, hogy a bűn-
bánat ereje megváltoztassa a családtagokat, hogy tudják egymást 
buzdítani, hogy közösen zarándokoljanak a szent helyekre és az ün-
nepeket, mint szent napokat üljék meg.

A Szentlélek áldása kísérje a családokat, hogy keressék a mennyek 
országát, hogy másokat a hithez vezessenek, hogy a feltámadásról 
tanúskodjanak, és a te képmásodat sugározzák.

A tizenharmadik (13) kondák: Az utolsó kondák kéri az Atyától, 
hogy őrizze meg a családokat a gonosz támadásaitól, a világ hazug-
ságaitól, a pénz hatalmának a kísértésétől, a test imádatától és a bű-
nös vágyaktól. Kéri az az Atyát, hogy fedje be a családokat Krisztus 
vérének erejével, szabadítsa meg a bűntől, haláltól és a sátántól, hogy 
védőszárnyai alatt atyai jóságában találják meg a biztos menedéket.

A tizenharmadik (13) ikosz megegyezik az első ikosszal, és az 
első kondák zárja a kondákok és ikoszok sorozatát.

A befejező ima azt kéri, hogy a családok a Szentháromság kegyel-
me révén visszatérjenek az isteni képre alkotott család képmásához.
A befejező imát az elbocsátó követi.

Bibliográfia
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FELNŐTTEK ÉS KERESZTÉNYEK:  
A BEAVATÁS 1

Mindennek megvan a maga ideje, és az életünkben minden dolgunkat 
bizonyos sorrend alapján végezzük, vagy épp hagyjuk el. Így van ez 
mindennel, amely valami miatt fontos: amikor sikerül, örülünk, mikor 
pedig veszteség ér, kudarcérzet tölt el. De van valami, ami mint olyan, 
nagyon különleges: a kereszténység ténye. Nincs meghatározott kor, 
hogy mikor lehet kereszténnyé válni, mindenkihez akkor érkezik ez 
a kegyelem, amikor az isteni Gondviselés jónak látja. Közülünk sokan 
otthonaikból kiindulva magától értetődőnek tartották, hogy a keresz-
ténység is egy olyan kulturális vonás, ami pusztán abból adódik, hogy 
a világ mely pontjára születünk, a családi nevelésnek köszönhetően.

Lassan kezdünk rájönni, hogy ezek a keretek többé nem működ-
nek. A környezetünk az évek múlásával változik, és a dolgok olyan 
új formákban jelennek meg, melyek nem teszik lehetővé, hogy bes-
katulyázzuk őket. Ezt a folyamatot mostanában azokon keresztül is 
láthatjuk, akik kereszténnyé szeretnének válni: olyan felnőttek ők, 
akik ezerféle okból nem lettek megkeresztelve csecsemőkorukban, 
és érettebb korba lépve őszintén kérik maguknak, amit nem kértek 
számukra a szüleik. Teljes szabadsággal teszik, neheztelés vagy el-
lenséges érzület nélkül a mulasztás miatt. Egyszerűen arról van szó, 
hogy sokféle módon találkoznak Krisztussal, majd elhatározzák, 
hogy kérik a keresztséget.

A húsvéti vigílián, melyet az oviedo-i székesegyházban vezetek, 
majdnem minden évben van néhány fiatal felnőtt, férfiak és nők, akiket 
a három keresztény beavató szentségben részesítek: megkeresztelem, 
megbérmálom és az eucharisztia szentségében részesítem őket. Mikor 
pár nappal a szertartás előtt találkozom velük, csoportosan jönnek, és 
a hittantanáraik kísérik őket, akik a felkészülésben segítettek nekik 
felnőtteknek szóló hittannal. Beszámolnak nekem kalandos életútjuk-
ról, elmondják kérdéseiket, vándorlásaikat, mielőtt találkoztak volna 

1 Az eredeti cikk: Sanz Montes, J., Adultos y cristianos: la iniciación in Actualidad  
Catequética, 257 (2018/1), 49–50.
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az Örömhírrel és a keresztények közösségével, valamint Jézussal, az 
Úrral, és mindezek után kérik a Krisztus egyházába való hivatalos 
felvételüket.

Főegyházmegyénkben szeretnénk megfelelő medret biztosítani 
a növekvő kereslethez, és következetesen kísérni azokat az embere-
ket, akik elhatározzák, hogy fiatalon vagy felnőttként kereszténnyé 
válnak, megalapítva számukra a keresztelés előtt álló felnőttek ka-
tekumen-csoportjait. Azok csatlakozhatnak, akik nagykorúak, még 
nincsenek megkeresztelve, és fel akarnak készülni az egyházhoz való 
csatlakozásra, egy plébániai közösség részét képezve. De azokat is 
várjuk, akiket ugyan megkereszteltek, de sosem kaptak keresztény 
nevelést, és szeretnék bepótolni ismereteiket, kapcsolatukat Krisztus-
sal és az egyházzal, valamint a többi szentséghez szeretnének járulni.

A keresztény élet nem olyasmi, amit csak akkor kell elővenni, ha 
valamilyen szentséget akarunk felvenni (például templomban esküd-
nénk), vagy ha épp keresztszülőnek kértek fel. A keresztény életnek át 
kell hatnia életünk minden területét. A keresztény arra hivatott, hogy 
mindent Isten és az ő egyháza szemszögéből nézzen, hogy hagyja, 
hogy Isten nézze őt, és életét az evangélium bölcsessége szerint ren-
dezve haladjon az úton.

Mivel a keresztség kérése egyre többször szabad és saját elhatá-
rozásból fakad, nem pedig mert az a szokás, jó lenne, ha azok az 
emberek, akik ma rálépnek erre az útra, egykor majd maguk is ta-
núk, „reklámok” lennének mások számára. Azok számára, akik noha 
megkapták a különféle szentségeket annak rendje-módja szerint a 
kellő időben, mégis időről időre meg kell újítaniuk a törekvésüket és 
a boldog reményüket, melyek abból az ajándékból fakadnak, hogy 
Krisztus tanítványai lehetnek.

Fordította: Ondi Alex
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A HELYETTESÍTÉSRŐL 1

1. A misztérium szívében

Ha a lelkek megkülönböztetését arra a kérdésre akarjuk alkalmazni, 
hogy ki ismeri el az Egyházban Jézus Krisztus teljes misztériumát, 
és ki marad e kérdés előszobájában – „kinek tartanak engem az em-
berek?, ti kinek tartotok engem?” – akkor az ősegyházi krisztológia 
kiindulópontjához kell visszamennünk, ami kétségtelenül a „pro 
nobis” szavakban rejlik, mely a keresztre vonatkozott, és a feltámadás 
által bizonyult érvényesnek. A Niceai hitvallás megfogalmazta: „qui 
propter nos homines et propter nostram salutem…, crucifixus etiam 
pro nobis” 2. De nem csak Pál, hanem már a kereszt botrányára adott 
legrégebbi jeruzsálemi reflexió is minden megvilágítást a helyettesítés 
gondolatától kapott: ez a szótériológiai helycsere világította meg Jézus 
tulajdonképpeni lényét és ezáltal a (szentháromságos) Isten igaz képét. 
Jézus Krisztus szenvedése nem csak egy jelkép, amiből kiolvashatjuk 
Isten mindig is rendelkezésre álló, eddig azonban még világosan ki 
nem nyilatkoztatott szándékát a kiengesztelődésre, hanem magának a 
kiengesztelődésnek a cselekedete is, „Isten (…) Krisztusban kiengesz-
telte önmagával a világot” (2 Kor 5,19) 3. Krisztus szenvedése azonban 
– ez lenne a másik véglet – nem is egy mágikus esemény, amely által 
egy haragvó, igazságot követelő Isten kegyessé hangolódik (ahogy 
egy felületes megváltástan Anzelmet félreértve olykor erre célozgat), 
„mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta” (Jn 3,16). 
A két véglet között tűnik fel a keresztre-feszítés eseményében az igazi 
Krisztus-kép mint igaz istenkép. A Krisztus-képnek, hogy ez a „pro 
nobis” hatékony legyen, feltétlenül valódi embernek kell lennie, aki 
egyedül képes a világ bűnének helyettesítő tapasztalatát belülről ma-
gára venni és elszenvedni; de az embernél, a teremtménynél több is 
1 Balthasar, H. U. v., Über Stellvertretung, in Pneuma und Institution. Skizzen zur Theologie IV,  

Johannes Verlag, Einsiedeln 1974, 401–409.
2 „akit értünk emberekért, a mi üdvösségünkért…, értünk keresztre feszítették” (a ford.)
3 A bibliai idézeteket a Jeromos Bibliából vesszük. Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neo-

vulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2002.
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kell, hogy legyen, mert a világon belül semmilyen teremtmény nem 
tudja maradéktalanul egy másik szabad teremtmény helyét átvenni: ez 
az önmagáért felelős személy méltóságába ütközne. Erről hamarosan 
lesz még szó. Az Istenkép azonban ebből a krisztológiai-szotériológiai 
eseményből szemlélve hallatlanul új módon válik élővé: nem mintha 
Isten mitologikus vagy gnosztikus módon időn belüli eseményektől 
függene, mert ő maga az, aki az „Isten Fiát” elküldi; aki őt az Istentől 
való elhagyatottságban szenvedni és meghalni hagyja, tehát nem függ 
a sötét világi hatalmaktól; ugyanakkor olyan élőnek, olyan elevennek 
bizonyul, hogy képes az életét éppen a halálban, az ő szentháromsá-
gos közösségét éppen az elhagyatottságban kinyilatkoztatni, és hogy 
az ő alaptulajdonságai, az igazságosság és a szeretet itt sem egybe 
nem esnek megkülönböztetés nélkül, sem el nem térnek összefüggés 
nélkül, hanem a legnagyobb drámában összetartozónak és végül 
azonosnak bizonyulnak. 

Már most azonban jelentős, hogy a krisztológiának ez a legő-
sibb magja, amelyből az egész dogmatika kifejlődik, kétségtelenül 
az izajási „szenvedő szolga”-énekekre tekintettel áll elő, akinek a 
szenvedését mintegy „sokakért végzett” helyettesítő vezeklésként 
értették, másrészt ezek a Szolga-énekek nem hirtelen tűnnek fel az 
Ószövetségben; szerteágazó gyökereik megvoltak már a nagy ala-
pítóatyák helyettesítő felajánlásaiban: Ábrahámtól kezdve, aki az 
Istennel való barátságát veti latba (Ter 18,20kk), hogy a bűnösökkel 
való szolidaritásban kiragadja őket a fenyegető pusztulásból, Móze-
sen át, aki a bálványimádó néppel szolidaritásban kéri Istent, hogy 
helyettük őt törölje ki „a könyvéből, amelyet írt” (Kiv 32,32), 4 a sok 
prófétáig, akik kívülről és belülről a bűnös nép terhét a vállaikra 
vették. Értelmezzük tehát az egyedülálló történést a kereszten egy 
már ismert, valamiképpen általános emberi, érthető kategórián ke-
resztül, és ezzel fosszuk meg az összehasonlíthatatlanságától? Hogy 
válaszoljunk, fordítva kell feltennünk a kérdést: hogyan érthették 
volna meg egyáltalán az emberek az egyedülállót és minden időben 
és helyen érvényeset, ha nem lett volna adott valamilyen előzetes 
megértés a helyettesítés értelmezésére? És ami ebből az Ószövetség-
ben megérthető, feltűnően töredékes, kezdetleges marad: Ábrahám 
felajánlása hatástalannak bizonyul, Mózesét csak részben fogad-

4 A német szövegben Buch des Lebens, azaz az élet könyve szerepel (a ford.).
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4,21k), Jeremiás és Ezekiel sorsa nem akadályozza meg a büntető 
ítéletet; mindenhol utalások maradnak egy titokzatos helyettesítésre 
(mindenekelőtt az egy kiválasztásában mások helyett és értük), de 
magukban a Szolgáról szóló énekekben is az egész történés (ami az 
alanyt illeti) bizonytalan marad, és egy majdnem álomszerű, sejtel-
mes prófétai hangulatot énekel meg: minden várja a valódi, a népi 
különállóság határait meghaladó tettet.

2. A helyettesítés lehetősége
A központi problémára már utaltunk; a helyettesítés gondolatának 
problémafelvetése Kantnál jelenik meg teljes súlyával, akinek vélemé-
nye szerint az apória „nem dönthető el teoretikusan, tehát az emberi sza-
badság, azaz az embert jóvá vagy rosszá tevő okok kauzális meghatározásába 
való bepillantással; a kérdés ugyanis meghaladja eszünk minden spekulatív 
készségét”. 5 Kantnak igaza van abban, hogy a teológus is, aki az Újszö-
vetség tanúságából kiindulva próbál gondolkodni, szükségszerűen 
apóriába ütközik, amit egyik vagy másik oldalról leegyszerűsítve 
megoldani a teológiatörténet kettős kísértése volt, Órigenésszel itt és 
Ágostonnal ott. Az alapkijelentés az, hogy Isten a kereszten minden 
bűnös helyettesítésével az emberiséget új létmódba helyezte: „ha egy 
meghalt mindenkiért, akkor valamennyien meghaltak”, arra a pontra 
vonatkoztatottság létmódjába, ahonnan kiindulva az első állapotból 
történő gyökeres kiszakítás végbement: „és azért halt meg minden-
kiért, hogy akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem annak, 
aki értük meghalt és feltámadt” (2Kor 5,14k); vö. Róm 14,7k „Hiszen 
egyikünk sem él önmagának, és egyikünk sem hal meg önmagá-
nak; amíg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk 
meg”). Az emberi létmódnak ez a hallatlan megváltoztatása kétség 
nélkül érinti az egyén személyes szabadságát anélkül azonban, hogy 
megszüntetné: Pál mindkettőt hangsúlyozza: hogy a bűnös a helyette-
sítés által az ő önnön szabadságára lesz felszabadítva (Gal 5,1), ezzel 
azonban új felelősség is terheli ezért a szabadságért (Gal 5,13), így 
5 Az idézetet innen vettük: Kant, I., Vallás a puszta ész határain belül és más írások (ford. 

Vidrányi, K.), 86, http://mek.oszk.hu/06600/06616/06616.pdf (utoljára ellenőrizve: 2019. 
márc. 20.). Az eredeti német szövegben az idézet megjelölése: Religion innerhalb, 
A 163.
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cselekvéséért és mulasztásáért, igenjéért és neméért Isten előtt felelős 
marad (Róm 14,10kk). Az első mozzanat, az emberi szabadság érintése, 
a mágikus határát súrolhatja; hogy manipulálhatná valaki kívülről 
a szabadságomat anélkül, hogy észrevenném, és a beleegyezésemet 
adnám hozzá vagy megtagadnám? Pál, úgy tűnik persze, nem riad 
vissza egy ilyen a prioritól, mert megállapítja, hogy „Krisztus ugyanis 
éppen akkor halt meg értünk, bűnösökért, amikor még erőtlenek 
voltunk (és nem tudtunk még segíteni magunkon)” (Róm 5,6). A má-
sodik mozzanat: az ember megmaradó felelőssége, mely által abban 
az esetben, ha a kereszt általi megszabadítást visszautasítja, hatalmat 
adhatna magának még Isten fölött is azzal a lehetőséggel, hogy az ő 
terveit meghiúsítsa.

A kereszténység által hirdetett megváltás misztériumának apó-
riáját ismét csak az előzetes emberi megértés felől érdemes megkö-
zelítenünk, ami nekünk egyúttal illeszkedési pontot mutat fel Isten 
– semmilyen emberiből nem levezethető – üdvözítő cselekvéséhez. Az 
ember kikerülhetetlenül egyidejűleg személy és az emberi nemhez 
tartozó egyed, ezért sem lehet független a saját személyes szabadsága 
és az abból fakadó döntései embertársai szabadságától és döntéseitől; 
anélkül, hogy személyes méltósága érintve lenne, az egész emberi-
ség sorsában osztoznia kell. Világos, hogy ezt a paradoxont, ami az 
embert a legmélyebben jellemzi, filozófiailag nem oldhatjuk meg 
Platón módján: önmagukban létező halhatatlan lelkek elfogadása 
által, amelyek felülről süllyedtek le ide egy biológiai-fizikai testi lét-
be, amelybe anyagiságuk okán, közösen belegyökereznek, és amely 
által kommunikálnak. Ennek az egyszerű megoldásnak ellentmond, 
hogy a lelkek közössége az egyes lelkek az összes létező felé történő 
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gyökerező közösség; hogy ezért azok a teremtmények, akik csak cse-
kély mértékben egyediesülnek a közös anyagi alapból kiformálódva, 
magukba zártabbak és magányosabbak, mint a monászszerű lelkek.  
A metszéspont az „anyag” és a „lélek” között, amelyben az ember – 
mint személyes és kollektív létező – áll, lehetővé teszi, hogy a két szféra 
úgy nyíljon meg egymásra és hassa át egymást, hogy a „lelkek” az ő 
szerves kifejező területükön, a „testekben”, egymással párbeszédet 
folytassanak, s a közös anyagiságban való végső belegyökerezettsé-
güknek köszönhetően éppúgy legyenek befolyásolhatóak, sebezhe-
tőek, mint közlésre képesek, és ugyanúgy legyenek a szeretettől és a 
gyűlölettől megérintve, mint ahogy maguk is képesek szeretetet és 
gyűlöletet sugározni. Ez az empirikusan csak néhány egyénre kor-
látozott, de alapvetően minden emberre nyitott és minden emberre 
vonatkozó kommunikáció okozza, hogy végső soron senki sem lehet 
közömbös a másik sorsával szemben, hogy az érzéki tapasztalást meg-
haladó módon mindenki hatással van a másikra, és a saját döntései 
által ennek megfelelően képes befolyásolni a többieket. Továbbá az 
említett metszéspontból minden egyént kétféle módon – felülről vagy 
alulról – lehet értelmezni: egyszeri személyként éppúgy, mint névte-
len individuumként a milliárdból; ezért tud ott, ahol egy tetszőleges 
individuumot egy másik helyettesít, egyszerre egy egyszeri személy 
egy másik egyszeri személy helyébe lépni. Ami alulról nézve egy 
teljesen közömbös cserének tűnik, és talán az is, az fölülről tekintve 
következményekben igen gazdag helyettesítésnek mutatkozik.

Ezt a túlságosan is felületes antropológiai vázlatot itt nem fejthetjük 
ki bővebben; mindössze abban segíthet nekünk, hogy meghatározzuk 
azt a helyet, ahol az összes bűnösök Krisztus keresztjén való helyet-
tesítésének misztériuma egyáltalán hirdethető. Tegyük még hozzá, 
hogy bár a gyűlölet hatékonyan romboló lehet, éppen ezért nem fel-
építi a kommunikációt, hanem tagadja, miközben ezzel szemben a 
szeretet képes egy idegen sorsot megérteni, sajátjaként megélni azt, 
és így határesetben azonosítani magát vele, hogy az ember hajlandó 
legyen az idegen sorsot a sajátja helyett (vagy sajátjaként) elfogadni. 
A világirodalom tele van ilyen motívumokkal, nem csak az egyén 
áldozatával a közösség javára (mint az athéni Kodrosz királyé vagy 
Atilius Regulusé [a mondában] a pun háborúk alatt vagy Calderón 
állhatatos fejedelméé vagy Euripidész néhány alakjáé), hanem egy 
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különös halállal is, mint a nevezetes Alkésztisz-mondában. Ezen 
példák által érthetővé válik az átmenet az oly sok vallásban hasz-
nálatos „mágikus” helyettesítés, amely mindig az önkímélés önző 
indítékán alapul (Admétosz nem akar meghalni, és keres valakit, aki 
kész meghalni helyette), és a „személyes” helyettesítés között, amely 
szabad szeretetből történik (Alkésztisz kész meghalni a férjéért, ami 
által – Euripidésznél – Admétosz kiszakad az egoizmusából és a sze-
retett személy elvesztésében lelkileg vele együtt-halottnak érzi magát).

Így Krisztus áldozatának van emberi alapja, amint azt a Jn 15,13 is 
kifejezetten hangsúlyozza („Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, 
mint ha valaki életét adja barátaiért”). De erről az alapról a kereszt-
esemény magasságáig nem vezet folytonosság, csak ugrás. Mert ott 
nem egy egyén vagy egy polisz vagy egy nép átvételéről van szó, 
hanem mindenkiéről, akik nem külső nyomorúságban, hanem sze-
mélyes-szociális létük bűntől való összetörtségében élnek. Ezáltal 
ismét azon kérdéssel szembesülünk, hogy egy ilyen átvétel hogyan 
egyeztethető össze azzal a szabadsággal, amelyet a Teremtő Isten 
minden egyes embernek ajándékozott.

3. Helyettesítés és szabadság
Nagyon nehéz eldönteni, hogy a teremtmények, akik a Teremtő ke-
gyelméből részesültek az ő abszolút szabadságában, ezáltal maguk 
abszolút vagy csak relatív szabadsággal rendelkeznek-e. Ez utóbbi 
önellentmondásnak tűnik; az előbbi azonban talán túl közel kerül 
Isten szuverenitásához. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy Isten 
megadja az embernek azt a képességet, hogy egy számára végleges-
nek tűnő (negatív) döntést hozzon Isten ellen, amit azonban  Istennek 
nem kell véglegesnek tekintenie. Márpedig nem arról van szó, hogy 
az ember döntését kívülről megkérdőjeleznénk – ami azonos lenne 
a neki ajándékozott szabadság figyelmen kívül hagyásával –, hanem 
arról, hogy Isten az ő saját isteni döntésével elkíséri az embert az ő 
(negatív) döntésének legvégső helyzetébe. Pontosan ez történik Jézus 
szenvedésében.

Ugyanakkor itt megkülönböztethetünk két szempontot; az egyik 
inkább a nagypénteki, a másik inkább a nagyszombati eseményhez 
tartozik. Az élő Jézus szenvedésében van egyfajta készség kiinni a 
harag kelyhét, azaz hagyni, hogy a bűn teljes ereje kitombolja magát 
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felemészti azt a szenvedés által. A szenvedés erőtlensége (és a benne 
levő aktív készség) felülmúlja a dühöngő bűn minden erejét; melynek 
türelmetlensége – akárcsak a világtörténelem Istennel szembeni bű-
nös türelmetlenségének összessége – véges és kimerülő Isten Fiának 
türelméhez képest. Ez átfogja és gyökerénél szünteti meg a bűnt. 
Természetesen nem mennyiségek vetélkednek itt egymással, hanem 
minőségek. A Fiú Atyával szembeni szerető engedelmességének mi-
nősége (aki így, a megtestesült Fiún keresztül belülről akarja legyőzni 
a bűnt) összehasonlíthatatlan a rajta tomboló gyűlölet minőségével.

Azonban ott van nagyszombaton a halott Jézus alászállása a pok-
lokra, azaz (nagyon egyszerűen szólva) szolidaritása az időnkívü-
liségben az Istent elvesztőkkel. Számukra a választás – amellyel az 
ént választották az önzetlenül szerető Isten helyett – végleges. A (ha-
lálnak) ebbe a végérvényességébe ereszkedik alá a halott Fiú, többé 
már semmiképpen sem cselekvőként, hanem a kereszt által minden 
hatalmat és saját kezdeményezést levetkőzöttként, mint aki fölött 
csak rendelkeznek, a puszta anyagra lealacsonyított, a maradéktalan 
indifferencia (hulla-)engedelmességével, képtelenként minden aktív 
azonosulásra, különösen a halottaknak való minden „prédikációra”. 
Ő (végső szeretetből) velük együtt halott. És éppen ezzel zavarja meg 
a bűnös által kiharcolt magányt: a bűnös, aki az Istentől „elvetett” 
akar lenni, magányában újra megtalálja Istent, de Isten a szeretet 
abszolút erőtlenségében korlátlanul azonosul az időnkívüliségben 
önmagukat elkárhoztatókkal. A zsoltár szava: „ha alászállnék az 
alvilágba, jelen vagy” (Zsolt 138,9) ezáltal teljesen új értelmet nyer. 
És az „Isten halott”, mint a bűnös önkényes határozata, aki Istennel 
leszámolt, egy egészen új, magától Istentől objektíve meghatározott 
jelentést kap. A teremtett szabadságot tiszteletben tartjuk, de Isten a 
Passió végén elkéri, és még egyszer odaadja („inferno profundior” 6: 
Nagy Szent Gergely). Csakis az abszolút gyengeségben akarja Isten az 
általa teremtett szabadságnak osztályrészül juttatni a minden börtönt 
megnyitó és minden görcsöt feloldó szeretet ajándékát: belülről való 
azonosulásban azokkal, akik minden szolidaritást elutasítanak. Mors 
et vita duello…

Fordította: Lőw Gergely

6 „mélyebb, mint a pokol” (a ford.)
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KÖVESS ENGEM! – ELMÉLKEDÉSEK  
AZ EUCHARISZTIÁRÓL

Kedves Olvasó, imádkozó Testvérünk!

Nagy szeretettel ajánljuk ezt a kis elmélkedés gyűjteményt, akár napi imád-
ságai kezdetéhez, akár a Szent Eucharisztia előtti hódolat pillanatainak meg-
hittebbé tételéhez. A Központi Papnevelő Intézet növendékeivel ily módon 
szeretnénk hozzájárulni az 52. Nemzet közi Eucharisztikus Kongresszusra 
való készülethez. Az elmélkedés gyűjtemény az angol nyelvű „Walk with 
Me”-füzetek „Eucharistic reflections” részéből készített fordításokat tartal-
mazza. Misztikus szentek, pápák, és az ókeresztény kor szentjeinek gondola-
taival megfűszerezve készültek ezek a szövegek az egyház „kincsei” részére, 
hogy a kincsestár még több személlyel bővülhessen. „Tiszta szívet teremts 
bennem, ó Isten” (50. zsoltár).

A Szent Liturgiában, az Oltáriszentség imádása közben, vagy életterünk 
egy csendesebb pontján bármikor kapcsolatba léphetünk a Jóistennel, aki 
gyengéd atyai szeretettel mindig szeretne bennünket átölelni. Tegyük hát 
magunkat nyitottá az ölelésre, végezzünk lelki nagytakarítást, és nyissuk ki 
szívünk kapuit, hogy a szeretettel közeledő Isten, szeretetével tisztává tudja 
tenni életünket. Áldott készületet, meghitt imádságos pillanatokat, és élő, 
szeretetteljes Istennel való kapcsolatot kívánunk a Kongresszust előkészítő 
időszakra.

*       *       *

„Jézus, erős lelkek tápláléka, erősíts meg engem, tisztíts meg engem, tégy 
engem jámborrá.” (Galgani Szent Gemma)

Hinni azt, hogy Isten megtestesült a Názáreti Jézusban, a keresz-
tény hit páratlan jele. Szent János ezt mondja: „Erről ismerhetjük 
meg Isten Lelkét: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus 
testben eljött, Istentől van” (1Jn 4,2). Az Oltáriszentségben, a bor és a 
víz átváltoztatással Krisztus testévé és vérévé lesz, Krisztus önmaga 
is jelenvalóvá válik. Részesülni az Eucharisztiában fenséges kivált-
ság, a keresztség gyümölcse, az Egyház ajándéka. Igazán csodálatos  
kegyelem; Isten szeretetének és irgalmának túláradó kegyelme/áldása. 
Assisi Szent Ferenc ezt mondta az Oltáriszentségről: „Mily csodálatos 
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denség Ura, jelenlévő Isten és Istennek Fia a kenyér színében, aki 
megalázta Önmagát a mi üdvösségünkért!”

Uram, taníts engem, hogy elérjek másokat az evangélium lángoló és át-
formáló szeretetével. 

*

„Isten közöttünk tartózkodik, az Oltáriszentségben.” (Szent Maximilian 
Kolbe) 

Jézus feltámadása igazi történelmi esemény volt, ezt megbízható 
és hiteles források is igazolják. Krisztus után 56 körül így írt Szent 
Pál: „Mert mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is kaptam: 
hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint, eltemették 
és harmadnapon feltámadt, az Írások szerint. Megjelent Kéfásnak, 
majd a tizenkettőnek” (1Kor 15, 3–5). Az Oltáriszentség megjeleníti 
Jézus szenvedését, a Keresztet és a Feltámadást, a Húsvéti Misztéri-
umot, amelyen keresztül megtapasztalhatjuk Isten megbocsátását 
és kegyelmét. Imádkozzunk, szeressük és merengjünk el minden 
alkalommal, amikor magunkhoz vesszük vagy imádjuk Krisztust 
az Oltáriszentségben. Az Eucharisztia a Feltámadt Krisztus valódi 
jelenlétének szentsége. Ez a majdani dicsőségünk záloga: a mennyei 
áldás és az örök élet ajándéka.

Uram, kérlek, taníts engem, hogy jobban megismerhesselek téged és fel-
támadásod erejét, hogy olyanná válhassak, mint te a halálodban, és kegyelmed 
által új életet élhessek Szentlelked erejében.

*
„Az Eucharisztia az a tűz, amely lángra lobbant minket.” (Damaszkuszi 
Szent János) 

Jézus közölte a Szentlélek eljövetelét. „Jobb nektek, ha elmegyek... 
Ha elmegyek, elküldöm Őt hozzátok” (Jn 16,7). Mi befogadtuk a 
Szentlélek kenetét a Keresztségben. Megerősödtünk a Szentlélekben 
a Bérmálásban. Az Eucharisztiában, ami a keresztény élet csúcsa és 
forrása, táplált minket Krisztus teste és vére által. Ezekben a szentsé-
gekben. Isten szeretete ömlik a szívünkbe. Az Eucharisztia előtt szem-
léljük Isten szeretetét és irgalmát. Ebben a csodálatban és ámulatban 
hosszasan nézzük a Feltámadt Krisztus szépségét és dicsőségét. Az 
Eucharisztia étel a lelkünknek, erő a testünknek, kegyelem életünk-
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nek. Készítsük fel magunkat a bizánci Liturgia szívből jövő imájával: 
Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált és a sírban 
lévőknek életet ajándékozott.

Uram, a Te irgalmad és kegyelmed által hadd ismerjük meg a Feltámadás 
erejét életünkben (vö. Fil 3,10).

*
„Ha az angyalok féltékenyek lehetnének az emberekre, az egy valami lenne: 
a Szentáldozás.” (Szent Maximilian Kolbe)

Gyakran úgy gondoljuk, hogy a pénz a megoldás az élet prob-
lémáira és aggodalmaira. Azonban Szent Péter máshogy gondolta, 
tudtára adta a bénának, hogy nem tud ajánlani neki sem ezüstöt, sem 
pedig aranyat, hanem helyette valami sokkal megfizethetetlenebbet 
és értékesebbet – egy csodálatos gyógyulást, az Isten kegyelmét (vö. 
ApCsel 3,16). A szentek hittek benne és várták, hogy közbelépjen, 
csodát tegyen, és ezt mi is megtehetjük.  Boldog John Henry Newman 
hitt a csodákban és megmagyarázta, hogy miért.  „A megtestesülés a 
legelképesztőbb esemény, amely valaha történt a földön.” Ez után nem 
értem, hogyan tudunk kételkedni a csodákban, miért lenne lehetetlen, 
hogy megtörténnek? Ez hitünk csodálatos igazsága, az Isten Igéje, 
az Örök Isten, a Szentháromság második személye, aki megtestesült 
kétezer évvel ezelőtt, és aki ma jelen van az Eucharisztiában. 

Uram, taníts engem hinni a csodákban, különösen az Eucharisztia csodá-
jában, és nagy dolgokat várni Tőled, és nagy dolgokat tenni Érted.

*
„Odakuporodom a tabernákulum lábához, mint egy kutya a gazdája lábához.” 
(Vianney Szt. János)

Szent Péter Jézusra mutatott, mint a csodák és minden áldás forrá-
sára: Az ő neve, s a tőle származó hit adta meg ennek az embernek a 
teljes gyógyulást mindnyájatok szeme láttára (vö. ApCsel 3,16). Jézus, 
minden gyógyulás és kegyelem forrása jelen van az Eucharisztiában. 
Nem feladatként vagy kötelességből imádkozunk, nem is száraz és 
hideg szívvel, hanem olyan szívvel, amely szomjas arra, hogy Isten 
jelenlétében és dicsőítésében lehessen. Az imádság Isten szomjának 
a találkozása a miénkkel. Isten szomjazik arra, hogy szomjazzunk 
utána. Ferenc pápa mondta az imádságról: „Amit én előnyben része-
sítek, az az esti szentségimádás, akkor is, ha szétszórt vagyok és más 
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között egy egész órát a Legszentebb Szentség előtt töltök imádságban.
Urunk, működjön bennünk a te Lelked, hogy tudjunk tanúskodni rólad, 

és elhintsük a megújulás és a felfrissülés magvait, amik tartós változáshoz és 
átalakuláshoz vezetnek.

*

„Minden átváltoztatott ostya arra hivatott, hogy a szeretettől elégjen egy 
ember szívében.” (Vianney Szt. János)

Szent Péternek és Jánosnak gyakran tettek fel keresztkérdéseket 
és faggatták őket. A vádlóik kérdése mindig ugyanaz volt: „Milyen 
hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ezt?” (ApCsel 4,7). Szent 
Péter mindig világosan és egyértelműen felelt: „a Názáreti Jézus Krisz-
tusnak a nevében” (ApCsel 4,10). Az apostolok prédikáltak, jeleket, 
csodákat és csodás dolgokat vittek végbe nem a saját nevükben, hanem 
Jézus nevében és az ő erejében, a Szentlélek erejében. Néha gyengé-
nek és erőtlennek érezhetjük magunkat. Bizonyos helyzetek próbára 
tesznek és lesújtanak bennünket. Az élet néha nehéz és kemény lehet. 
Azonban, amikor minden nehézzé válik, az erős emberek Krisztushoz 
fordulnak, hogy Ő erőt és kegyelmet adjon nekik. Vianney Szt. János 
mondta: „Semmi sincs olyan értékes, mint az Eucharisztia. Ha Isten-
nek lett volna valamije, ami értékesebb, már ideadta volna nekünk.”

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, add meg nekem a te Igéd mindennapi 
kenyerét, és kegyelmet, hogy ne saját erőmből éljek, hanem a te Szentlelked 
erejéből.

*

„Te magad vagy mindenem, Ó Krisztus. Érted tartom meg magam tisztán, 
és tartom a fényes lámpásomat; futok, hogy találkozzak Veled, én jegyesem.” 
(Szent Methodius, Olympos püspöke)

Szent Pál különösképpen Krisztus nagykövete volt. Az egyik leg-
meglepőbb dolog az, hogy milyen figyelmesen imádkozott és hall-
gatott a Lélekre. Ő olyan küldött volt, aki tisztán hallotta a Szentlélek 
hangját. Az imádságban megtapasztalta, hogy a Lélek vezeti, védi 
és tanítja. Az elméje nyitott és érzékeny volt arra, hogy Isten szavát 
hallja. Ha a Lélek mondta: „Menj oda! ”, „Gyere ide! ”, vagy „Kerüld 
el! ”, Ő engedelmesen válaszolt. Hallod a Lélek fenséges hangját az 
imádságban? Hogyan hallhatjuk, hogy a Lélek ma is szól hozzánk? 
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Hogyan tanulhatjuk meg könnyen lecsendesíteni elménket, hogy 
hallhassuk az Isten szavát? Isten sokféleképpen beszél hozzánk: a mi 
imádságunkban, felebarátainkon keresztül, lelkiismeretünk mélyén, 
az írásokon keresztül és miközben tiszteljük és imádjuk Krisztust az 
Eucharisztiában. 

Uram, adj nekem figyelmes fület, hogy engedelmeskedve figyeljek jelenlé-
tedre és szíved szeretetére. 

*
„A legbiztosabb, legegyszerűbb és legrövidebb út a Mennyországba az Eucha-
risztia.” (Szent X.Piusz pápa)

Kalkuttai Szent Teréz egész életét a szegények és elesettek szol-
gálatára szentelte. Első kézből tapasztalta a szenvedést, és a világ 
reménytelenül szegény embereinek éhségét és szomjúságát.

Rendi nővéreivel együtt irgalommal, és könyörülettel fordult a 
szegények legszegényebbjeihez, a föld elesettjeihez és haldoklóihoz. 
Arról, hogy honnan merítik békességüket és erejüket a nővérek, így 
mesél Teréz anya: „Amikor a nővérek kimerülnek, és ki sem látsza-
nak a munkából, amikor már minden szétesettnek tűnik, akkor egy 
órát töltenek az Oltáriszentség előtt. Ez a módszer még soha nem volt 
terméketlen: mert újra megtapasztalhatják a békét és az erőt”.

Mi is táplálkozunk, töltekezünk és erősödünk, ha imádsággal tölt-
jük az időt, vagy csak néhány percet szánunk válaszolni Isten szavára, 
és arra, hogy tanulmányozzuk, és leginkább akkor merítünk, amikor 
részesülünk, hálát adunk és imádjuk az Eucharisztiában jelenlévő 
Krisztust.

Uram, Te vagy lelkem és testem táplálója. Add meg nekem a kegyelmet, 
hogy szereteteddel elérjem azokat, akik feleslegesnek, elfelejtettnek érzik ma-
gukat, vagy nem tapasztalják meg, hogy szeretik őket.

*
„Járuljunk ezért bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmasságot nyer-
jünk és kegyelmet találjunk az alkalmas időben való segítségre” (Zsid 4,16)

Isten szent: „Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent 
vagyok” (Lev 19,2). Izajás próféta énekelte: „Szent, szent, szent a Se-
regek Ura, betölti az egész földet dicsősége” (Iz 6,3). És Szent Péter 
tanította: „hanem a Szent szerint, aki titeket meghívott, magatok is 
egész életmódotokban szentek legyetek, mert írva van: Szentek le-
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a kenyér és a bor átváltozzon Krisztus testévé és vérévé, így imád-
kozunk: „Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura, Istene. 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. 
Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban”.

Mi, akik nem vagyunk szentek, szentté válhatunk a Szent Eucha-
risztia vétele által.

Uram, taníts meg engem a hit fényében járni, ragaszkodva a Te kereszted-
hez és a Te igédhez. Jöjj hozzám közel, Uram, erősíts meg, és vezess engem.

*
„…Ezen a világon nem láthatom Isten leghatalmasabb Fiát a saját szemeim-
mel, hacsak nem az ő legszentebb Testében és Vérében.” (Assisi Szt. Ferenc)

Isten egy fiatal zsidó lányt választott a galileai Názáretből, hogy 
Jézus anyja legyen. Bár ismeretlenségben született, belőle lett Mária, 
Isten Anyja. Mária Istennek kimondott „igen”-je egy meghatározó 
esemény az emberiség történelmében. Ő megjegyezte Jézus életének 
eseményeit és el-elgondolkodott rajtuk (vö. Lk 2,19); ő a szentségimá-
dás modellje. Mária hite az imádságban és a zsidó írások termőtalajá-
ban gyökerezett. Mi Máriát, mint kincset őrizzük meg és elmélkedünk 
róla, aki kegyelemmel teljes, aki arra volt hivatva, hogy Krisztust 
a méhében hordozza, mi pedig arra, hogy Krisztust a szívünkben 
hordozzuk. Ferenc pápa mondta: „Az Eucharisztiát azért kaptuk, 
hogy az életünk, mint Máriáé, teljesen egy Magnificat-tá válhasson”. 
Az Oltáriszentség előtt lelkünk megtanulja magasztalni az Urat, és a 
szívünk ujjong a mi üdvözítő Istenünkben.

Uram, taníts engem, mint Máriát, hogy egyre jobban felfogjam a hit nagy 
misztériumát: „Krisztus a dicsőség reménye bennem”, és hogy tanúságtételem 
által a világba hozhassalak.

*
„Éhezem Isten kenyerére, Jézus Krisztus hús-vér testére (…); szomjazom, 
hogy ihassam az ő vérét, a végtelen szeretet ajándékát.” (Antiokhiai Szt. 
Ignác)

Az evangelizálás feladata ellentmondásos; összetett, mégis egy-
szerű; megterhelő, mégis könnyű; kihívást jelentő, de kifizetődő. Sok 
tényező játszik szerepet abban, hogy valakit megnyerjünk Krisztus-
nak, és az Egyház tagjává váljon. Ugyanakkor, hajlamosak vagyunk 
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akik erre a feladatra ki vannak jelölve. Kalkuttai Szt. Teréztől egyszer 
megkérdezték, hogyan tudott hivatásokat vonzani az ő rendjébe. Azt 
mondta: „Ha hivatásokat szeretnétek, tartsatok minden nap közös-
ségi szentségimádást. Amikor a Szeretet Misszionáriusai elkezdték 
a napi szentségimádást, megduplázódtak a hivatások.” Az éhség és 
szomjúság a szentségimádásra a Szentlélek műve. Az a vágy, hogy 
az Oltáriszentség előtt „pazaroljuk” időnket, imádkozva és Istent di-
csőítve, ez meghívás minden örömteli evangelizáló és misszionáriusi 
tanítvány számára.

Urunk, az egymás iránti szeretetünk, kedvességünk, nagylelkűségünk és 
barátságos fogadtatásunk és az Oltáriszentségben irántad való szeretetünk 
által hadd váljunk a te országod vonzó tanúivá.

*
„Egy nap az Eucharisztia jobban termővé tesz Isten dicsőségére, mint egy 
élethossz nélküle.” (Eymard Szent Péter-Julián)

A korai Egyház kifejezően tanúskodik arról, hogy Isten erőt adott 
számukra, amivel mindenre képesek voltak (Fil 4,13) Mi sem csak a 
saját erőnkre támaszkodunk, hanem Isten erejére és kegyelmére. Isten 
kegyelmén és irgalmán keresztül élünk, cselekszünk és létezünk.   
Molokai Szent Damján, aki egész életét a leprában szenvedőkért szen-
telte, ezt mondta: „Ha nem lett volna állandó a Mester jelenléte a 
kicsiny kápolnánkban, nem találtam volna lehetségesnek azt, hogy 
kitartsak a leprások mellett. Az Eucharisztia az a kenyér, amely erőt 
ad. Ez egyszerre a legkifejezőbb bizonyíték szeretetére, és a legerősebb 
jele, hogy szeretetével táplál minket. Ő odaadja önmagát mindennap 
azért, hogy a mi parázsló szívünk lángra lobbanthassa a hívők szívét.

Uram, taníts engem, hogy örömöm leljem a Te akaratod felismerésében és 
beteljesedésében.

*

„Sehol sem hallja meg Jézus az imáinkat könnyebben, mint az Oltáriszent-
ségben.” (Boldog Suso Henrik)

Az apostolok is megismerték az üldöztetést és szenvedést. A fő-
tanács megostoroztatta őket –olyan korbáccsal, amelynek 3 bőrszíjá-
hoz kihegyezett csontdarabokat erősítettek – 39 ostorcsapást mértek 
rájuk. Szent Lukács így ír az apostolokról: „Azok pedig örvendezve 
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távoztak a főtanácsból, mivel méltónak találtattak, hogy Jézus nevéért 
gyalázatot szenvedjenek (ApCsel 5,41). Századokkal később Boldog 
Dominic Barberi-t, aki befogadta John Henry Newman-t a Katolikus 
Egyházba, a helyiek kövekkel dobálták meg. Ő felvette az összes követ, 
megcsókolta azokat, és megtiszteltetésnek érezte, hogy Krisztusért 
szenvedhet. Egyszer kigúnyolták azért, mert hitt az Eucharisztiában.  
Azt mondta: „Jézus Krisztus ezt mondta az átváltoztatott kenyér fe-
lett: „Ez az Én testem.” Ti azt mondjátok: „Ez nem az Ő teste”. Kinek 
hihetek akkor? Én Jézust választom és Őneki hiszek.

Uram, kérlek engedd, hogy ha a hitemért inkább a  megaláztatást és a 
gúnyolódást választom, akkor ezt bátorsággal telve tegyem.

*
„Meggyőződésünk, hogy a világ megújulása csak a Szent Eucharisztia által 
következik be.” (XIII. Leó Pápa)

J. R. R. Tolkien a Gyűrűk Urának a szerzője, hatalmas odaadással 
volt az Eucharisztia imádása iránt. Ez az irodalmi óriás úgy beszélt 
arról, hogy mit jelent számára Krisztust imádni az Eucharisztiában, 
ahogy azt csak egy irodalmi klasszikus teheti: életemnek a sötétsé-
géből kifelé,elé tettem egész életemet, a legnagyobb dolog elé, amit 
szeretni lehet a földön: a Legszentebb Oltáriszentséget. Ott találsz 
majd gyengédséget, dicsőséget, tiszteletet, hűséget, és szereteted igaz 
útját a földön, és annál is többet: a halált. És, az isteni paradoxon 
által, ami véget vet az életnek, és követeli mindennek az elhagyását, 
és mégis, amelynek íze egyedül az, amit keresel a földi életedben 
kapcsolataidban (szerelem, hűség, öröm) megőrizni, vagy vegye fel 
az örök maradandóság valóságát, amit minden ember szíve óhajt. 

Uram, kegyelmed által élhetek szent életet, nem a magam erejéből vagy 
képességeim által. Ez azonban elérhető a Te kegyelmed és áldásod által,  
a Szentmisén és a tabernákulumban lévő Oltáriszentségen keresztül.

*
„Az Eucharisztia az a Szeretet, amely felülmúl minden szeretetet a mennyben 
és a földön.” (Clairvaux-i Szent Bernát)

Mi a béke? A béke nem csak a háborúnak vagy a konfliktusnak a 
hiánya. A legmélyebb szinten a béke Istennel való kiengesztelődés, mi-
vel mélyen áll bennünk bűneink bocsánata, egy élő megismerésének 
érzése, az Istennek maradandó jelenléte. A sietségben és a napi életnek 
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igazság, hogy könnyen elveszítjük békességünket. Mégis, amikor 
részesülünk az Eucharisztiában, vagy amikor Szentségimádáskor az 
Úr elé járulunk, Isten lecsendesíti gondolatainkat, és megújítja lelkün-
ket békéje által. Mielőtt részesülünk a Szent Áldozásban, köszöntjük 
egymást a béke jelével, Krisztus békéjével, amit kiterjesztünk test-
véreinkre és mely felülmúl minden értelmet és szabályt szívünkben.

Uram, táplálj engem, míg nem akarok többet, amíg Teljesen betöltesz. 
Azután, hívj haza magadhoz!

*
„Semmi sem áll közelebb a szívünkhöz, mint az a Szent Eucharisztiának való 
odaadás, amely napról napra növekszik az egész világon.” (XV. Benedek 
pápa)

Mi a legfontosabb része minden templomnak? Az oltár, mert az 
az áldozat oltára, ahol a Húsvéti Titok valósággá válik, és megjelenik 
számunkra. Újra megjeleníti az Úr asztalát is, az Utolsó Vacsorát, 
amelyből táplálkozunk, és töltekezünk.

Milánói Szent Ambrus mondja: „Hiszen mi Krisztus oltára, ha 
nem Krisztus testének képe. Az oltár Krisztus testét jeleníti meg, 
Krisztus valóságos teste pedig az oltáron van.”Csendben, imával és 
tisztelettel közeledünk az Úr oltárához, tudva, hogy részesülni fogunk 
a szentben. Amikor részesülünk az Oltáriszentségben, visszhangoz-
hat bennünk a százados alázatos imája: „Uram, nem vagyok méltó, 
hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul 
az én lelkem.”

Uram, elmélkedem az Oltáriszentségről mondott szavaidon: „Bizony mon-
dom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az Ő vérét, 
nem lesz élet tibennetek”.

*
„Atyám, éhezem; az Isten szeretetéért add ennek a léleknek táplálékát, az 
Urat az Eucharisztiában” (Sziénai Szent Katalin)

Jézus tanítványai megérintik testét; érzik, hogy valóságos ételt 
adnak neki, és ő elfogyasztja. Néha nem érezzük Isten valóságos 
jelenlétét. „Soha nem hagyott el téged” – mondja bíztatóan Sziénai 
Szent Katalin. Ez csak azért van, mert lelked hatalmas, mint a föld az 
ő ártatlanságában. „Most éppen nem érzem közel magamhoz annak 
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melegségét, aki szeret.” De nézd csak kedvesem, a nap nem ereszti 
le karjait és tart mindig világosságban egy kontinenst. „Bizony az a 
dolgunk, hogy nyugalomra leljünk az ő Szent Lelkében, és ezentúl 
ne próbáljunk mindent mi magunk megtenni”. „A nap hallja, hogy 
a mezők erőfeszítésről beszélnek, és a nap mosolyog és ezt mondja 
nekem: Miért nem nyugszanak meg a mezők, mikor én hajlandó 
vagyok mindenben segíteni őket, hogy növekedjenek” - írja Sziénai 
Szent Katalin. „Imádságban nyugodjatok meg kedveseim”

Úr Jézus, taníts meg lecsendesíteni elmémet és testemet, hogy az Oltári-
szentség előtt békét találjak lelkemnek.

*
„Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus minden egyes egyházközségünk élő 
szíve” (Szent VI. Pál pápa)

A mártírok félelmet kelthetnek bennünk. Teljesen másnak tűnnek, 
kifejezetten bátorságukban, hitükben és merészségükben torony-
magasan felettünk; mi pedig eltörpülünk gyenge kitartásunkkal. 
Vegyük például Szent Pankrászt, csupán 14 éves volt amikor halálra 
ítélték a véres és könyörtelen Diocletianus üldözése alatt. A császárnak 
ezt mondta: „Testben még gyermek vagyok, de egy férfi szívét viselem, 
és Mesterem, Jézus kegyelme által fenyegetéseid olyan haszontalan-
nak tűnnek számomra, mint ez a bálvány, amely előttem áll.”

Ahelyett, hogy nyomasztó lenne számomra tanúságtételük, in-
kább, buzdítsanak arra, hogy azok vállain állunk, akik életüket adták 
Krisztusért. Ezért viselnek a Katolikus Egyház bíborosai vörös ruhát: 
készek meghalni Krisztus szeretetéért.

Uram, Istenem; Krisztus békéje, mely felülmúl minden emberi elképze-
lést, töltse el szívemet, adjon nekem erőt a megpróbáltatások és szenvedések 
közepette.

*
„Mindent az Eucharisztiáért; semmit értem.” (Alacoque Szent Margit 
Mária)

Mikor az Oltáriszentség előtt imádkozunk, igyekszünk a figyel-
münket rá fordítani. A Szentségimádásban lehetőségünk van gond-
jainkat és aggodalmainkat az Úr elé helyezni.  A szentségimádás 
egyik kegyelme az, hogy megérezhetjük, életünk nehézségei, hiányai, 
és küzdelmei mulandóak és átmenetiek. Amik uralják életünket és 
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egyik pillanatban beléjük feledkezünk, a következőben lehet, hogy 
szertefoszlanak. Ami ma zavart és nyugtalan napot okoz számunkra, 
azt holnap már más szemszögből láthatjuk. Kalkuttai Szent Teréz 
anya azt mondta: „Az idő, amit Jézussal töltesz el az Oltáriszentség 
előtt, a legjobb idő, amit a földön tölthetsz. Minden egyes Jézussal 
töltött pillanat elmélyíti a kapcsolatod vele, lelkedet mindörökre di-
csőségesebbé és gyönyörűbbé teszi a mennyben, és segít elhozni az 
örökkévaló békét a földre”. 

Uram Jézus, te vagy az élet és halál értelme. Emeld fel szívemet és lelkemet 
a mennyek országába, hogy még tisztábban láthassam égi méltóságomat, 
sorsomat és életemet a Te békédben.

*
„Én dicsérem, áldom, és teljesen magamat adom Neki, annak, Aki a lelkem iga-
zi tápláléka, és az én örökkévaló örömöm.” (Boldog John Henry Newman)

Jézus megígérte számunkra a nyugalom ajándékát. Azt mondta: 
„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, 
és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok 
tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok 
lelketeknek. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű” (Mt 11, 
28–30). Ez a nyugalom nem az, amiért megdolgozunk, vagy amit kiér-
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demlünk. Sokkal inkább Isten ajándéka. Ahogy Hippói Szent Ágoston 
mondta: „Magadnak teremtettél minket, és szívünk addig nem tud 
megnyugodni, amíg meg nem találjuk Benned a békét”. Az Eucha-
risztiában találkozunk Azzal, aki csendes vizekhez vezet minket és 
gyógyítja lelkünket – aki előtt a szentségimádásban meghajlunk, és 
aki vezet minket az igazság ösvényén, megkeni homlokunkat olajjal 
és túlcsorduló mértékkel mér nekünk.

Atyám, a vértanúk eléd tették életüket, mint magokat a földön, de Te 
ragyogva és élőként fogod magadhoz emelni őket az utolsó napon, Jézus 
Krisztus által.

*
„Ezek a látogatások bizonyítják a hála és a szeretet kifejezését, az Úr jelenlé-
tének elismerését.” (Szent VI. Pál)

Jézus a csendes vizekhez vezet minket, ahol megtalálhatjuk lelkünk 
nyugalmát. Megtanulni, hogy az Isten szavára figyeljünk, fontos része 
annak, hogy megtaláljuk a nyugalmat és a békét. 

„A múltban Isten sokszor és sokféle módon szólt: a Törvényen, a 
Zsoltárokon és a Prófétákon keresztül. Utoljára Isten Fia által szólt 
hozzánk, aki által a világokat is teremtette” (Zsid 1,1–2). Imádság 
közben megtanulunk csendben elmélyülni, és meghallani a Szentlélek 
szelíd hangját. A Szentlélek vezeti lelkiismeretünket, és az igazság-
hoz vezet minket. A Szentírás olvasása közben halljuk Isten szavát 
és megtanuljuk felmérni a Biblia kincseinek legmélyebb tartalmát. 
Az Oltáriszentségben Isten a legmélyebben, legtisztábban és legben-
sőségesebben szól hozzánk, mert ott részesülünk Krisztus testében 
és vérében.

Uram, ma hallgatni szeretnék hívó szavadra, hogy ajánljam fel életemet 
Neked. A hangod meglágyítja szívemet, reményt és vigaszt adott nekem. 
Hálás vagyok ezért Uram!

*
 „Könnyebb lenne a világnak kibírnia Nap nélkül, minthogy szentmise nélkül 
élni.” (Pio atya)

Az utolsó vacsora óta az Eucharisztia ünneplése az Egyház forrása 
és csúcsa.  Minden nap szentmisét mutatnak be a világ különböző 
helyein: börtönökben, hegyek ormain, palotákban, és legtöbbször a 
kisebb-nagyobb templomokban. Az Eucharisztiából örömünk, életünk 
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bárhol is vagyunk. Nyugalmat találunk az Úrnál. Biztonságban tart 
minket. A győzelmének nagysága töltötte el szívünket és utunkra 
bocsátott. Amikor a szentmisén részt veszünk és áldozáshoz járulunk; 
olyankor elmélyülünk Jézus halálában, feltámadásában és megkap-
juk a kegyelmet, hogy Keresztény életet éljünk. Ezért bizalommal 
imádkozzuk: „Üdvözíts minket Világ Megváltója, mert kereszted és 
feltámadásod által megváltottad a világot.”

Uram, te vagy a Győztes a bűnök, a halál és a sátán felett. Add nekünk az 
új élet teljességét, még akkor is, ha benned nyugszunk.

*
„Az Eucharisztia az egész lelki élet beteljesedése.” (Aquinói Szent Tamás)

Avilai Nagy Szent Teréz az egyik kolostora felé lovagolt. A lova 
ledobta őt, és csúnyán beleesett egy hideg piszkos pocsolyába. Ért-
hetően nem volt jó kedvében és mérgében így szólt Istenhez: „Ha így 
bánsz a barátaiddal, nem csoda, hogy kevés van.” Így vagy úgy, mi 
is azonosulni tudunk ezzel. Tény, hogy az élet próbára teszi a hitet. 
Arra vagyunk hivatottak, hogy Istenbe helyezzük bizalmunkat, aki 
soha el nem hagy bennünket. Elkeseredése ellenére, Szent Teréz na-
gyon bízott Istenben. A szentáldozás utáni pillanatban Isten színe elé 
tesszük problémáinkat, nehézségeinket, szorongásainkat, aki minden 
vigasztalás és jólét Atyja. Ő ad nyugalmat nekünk.

Semmi se zavajon meg téged, semmi se ijesszen meg; minden múlandó. 
Isten soha nem változik. Kitartással minden dolog elérhető. Akié Isten, annak 
nem hiányzik semmi, Isten egyszerűen elegendő. (Avilai Nagy Szent Teréz)

*
„Figyeld őt, tartsd szemmel, elmélkedj róla, mivel arra vágysz, hogy utánozd.” 
(Assisi Szent Klára)

Benedek pápa ezt mondta: „A keresztény élet ismeri egyaránt az 
örömöt és a szenvedést” (Porta fidei 15). Számos ok miatt, bármelyik 
nap jó kedvvel kelhetünk fel reggel, mégis rossz hangulatban térünk 
nyugovóra. A mi Urunk mégis megadja a lehetőséget, hogy függetle-
nül problémáinktól és bajainktól, benne pihenjünk el.  Szent Pál így 
fogalmaz: „Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet, 
sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, 
sem erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el 
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nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a 
mi Urunkban van” (Róm 8,38–39). Ez az ajándék az Eucharisztiában 
jön közénk, amikor az Úr előtt imádkozva időt töltünk.

Uram, kegyelmed által ma ajándékozd szívemnek az öröm ajándékát, el-
mémnek a béke ajándékát, és annak átélését, hogy semmi sem választhat el 
szeretetedtől.

*
„Az Eucharisztia a Szeretet Szentsége, jelzi a Szeretetet, és teremti a szere-
tetet.” (Aquinói Szent Tamás)

Az Eucharisztia szó a görög eucharistein szóból ered, amely há-
laadást jelent. Felidézi a zsidó áldásokat, amelyek hirdetik Isten, a 
Teremtő munkáját, megváltását és megszentelését. Amikor az Eucha-
risztiát ünnepeljük, részt veszünk az Istenhez szóló tökéletes hála-
adásban, aki az Atya (Teremtő), a Fiú (Megváltó), és a Szentlélek (a 
Megszentelő). Továbbá az Eucharisztia a keresztény imádság alapja, 
mely az imádáság legtökéletesebb formája: a legáldottabb és legszen-
tebb Háromság dicsérete, hálaadása, az Isten imádása. Adjunk hálát 
és dicsérjük Istent az Eucharisztia ajándékáért. Örvendezzünk Isten 
kegyelmének bőkezű, kimeríthetetlen és minden értéket meghaladó 
gazdagságáért, melyet az Eucharisztiában ajándékoz nekünk. 

Mi dicsőítünk Téged, Ó Istenünk, és dicsérünk Téged, a Te alkotásodért, 
mert szeretetből teremtetted és megváltottad a világot a Te irgalmadból, és 
szentekké tettél bennünket a Szentlélek megszentelő munkáján keresztül. 

*
„Az ima legmagasabb formája, hogy istenfélelemmel állhatunk Isten színe 
elé.” (Szíriai Szent Izsák)

Hogyan tudnád leírni a hitedet? Ez egy bizonyos és biztos hit, vagy 
ingadozó és félénk? Hited vakmerő vagy bátortalan? Kétséget érzel, 
zavart és sötétséget? Boldog John Henry Newman mondta: „Tízezer 
nehézség sem tesz kételkedővé.” Más szóval, a hit a valódi feszültsé-
gek és harcok között él, egy olyan világban, amely néha messzinek 
tűnik a hit által ígért világtól. A konfliktus, a megosztottság és a halál 
mind úgy tűnnek, mintha ellentmondásban lennének az Örömhírrel. 
A harc és kétségbeesés pillanataiban, amikor úgy érzed, hogy Isten 
távol van és elérhetetlen, a Szentlélek ad fényt, hogy érezd Isten jelen-
létének és szeretetének ragyogását. Minél többet imádkozunk, annál 
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kevésbé akarunk imádkozni. 
Uram, az imám: Én hiszek, segíts hitetlenségemen. Erősíts meg és bátoríts 

a Szentlélek által. Én azt kérem, hogy Te segíts nekem növekedni és elmélyülni 
a hitben; Benned: Atya, Fiú, és Szentlélek. 

*
„Kérd Jézust, hogy tegyen szentté. Végül is egyedül ő képes erre. Rendszere-
sen járulj szentgyónáshoz, és szentáldozáshoz amilyen gyakran csak tudsz.” 
(Savio Szt. Domonkos)

Koldusok vagyunk Isten előtt; teremtmények a jóságos Teremtő 
előtt. Mindenünk, amink van, Istentől származik. Istenben mozgunk 
és vagyunk. Lélekben szegények vagyunk, és meg kell tanulnunk 
alázatosan járni Istennel és a felebarátunkkal. Arra teremtettünk, 
hogy dicsőítsük és imádjuk az élő Istent. Dicsőítjük és imádjuk az 
Atyát a teremtés ajándékáért az összes szépségében és magasztos-
ságában. Hálát adunk az Atyának, hogy megteremtett minket, hogy 
az ő képére és hasonlatosságára vagyunk alkotva ( Ter 1,26), elidege-
níthetetlen méltósággal és isteni rendeltetéssel megáldva. Amikor 
Krisztust imádjuk az Oltáriszentségben, felfedezzük, hogy minden 
szó elégtelennek bizonyul arra, hogy igazán kifejezzük, milyen méltó 
Isten a mi dicséretünkre és imádatunkra. Csendben imádjuk.

Uram, add, hogy a Szentlélek kegyelme által felnőjek a hivatásom feladatá-
hoz, amely valóban a kegyelem hivatása, hogy egy gyümölcsöző életet élhessek, 
amely tanúskodik az evangélium öröméről, szeretetéről és reményéről.

*
„Minél több időt töltesz a Legszentebb Oltáriszentség előtt, annál inkább be 
fog tölteni az Ő erejével és hatalmával.” (Kalkuttai Szent Teréz) 

Mitől félsz? Mi az oka aggodalmaidnak és kétségeidnek? Mi az, ami 
felébreszt az éjszaka közepén, ürességet érezve magadban? Mindany-
nyian különbözőek vagyunk, és félelmeink is sokfélék. Ebben a gaz-
daságilag bizonytalan időszakaszban, sokan a munkanélküliségtől, 
alacsony jövedelemtől vagy üzleti kudarctól félnek. Ezek a dolgok 
reális és nehéz  kérdések, melyek sokak számára nyugtalanságot és 
belső zavarokat okoznak. Isten nem akarja, hogy megbénítson a fé-
lelem vagy elborítson az aggodalom. Az imádságban halljuk a Lélek 
szelíd hangját: Ne félj, veled vagyok. Az imádságban Isten hangja és 
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jelenléte által vigasztalódunk; Jöjjetek hozzám, mind akik terheket 
hordoztok, és én nyugalmat adok nektek. Az Oltáriszentség imá-
dásakor az Atya vigasztal minket; Jézus ígérte: Nem hagylak árván 
benneteket, hanem nektek adom a Szentlelket. 

Úristen, adj nekem bátorságot, hogy szembenézzek a félelmeimmel, és 
bizonyosságot, hogy a bátorság erénye nem a félelem hiányát jelenti, hanem 
azt, hogy kegyelmedből erőt vehetünk a félelmen.

*
„Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus előtt olyanoknak kellene lennünk, mint 
a mennyben az üdvözülteknek Isten lényege előtt.” (Avilai Szent Teréz) 

Az első korintusi levél 15,1–3-ban találjuk, a kérügma kifejezését, 
ami az evangélium életadó üzenetének a magva, avagy a legfontosabb 
mondanivalója. Ha valaki megkérdezné tőled: Mi az evangélium 
üzenetének a magva avagy legfontosabb üzenete? Mit mondanál? 
Sokan azt mondhatják: Higgy Istenben és próbálj komolyan jó életet 
élni. Azonban, az evangéliumi üzenet leegyszerűsített magva ez: 
Jézus Krisztus szeret téged, Ő életét adta, hogy megmentsen téged, 
és most is veled él a te mindennapjaidban, hogy megvilágítson, erő-
sítsen téged és szabaddá legyen. Az evangélium üzenete olyan, hogy 
egy gyermek is egyszerűen meg tudja ragadni az egyszerűségét, de 
egy felnőtt is vizsgálhatja mélységeit: Krisztus meghalt bűneinkért, 
feltámadt a harmadik napon és újra el fog jönni. A Szentlélek segít 
minket, hogy az evangélium egyszerű üzenetének, átformáló és életet 
megváltoztató hatalmát megragadjuk.

Uram, alkoss bennem szeretetet az evangélium lényegi üzenetének megér-
téséhez.  Dicsérlek Téged, mert megmentettél, ami szeretetedből fakad, hogy 
életünk legyen.

*
„Krisztus a saját kezében tartotta magát, amikor odaadta az ő testét a tanítvá-
nyainak, mondván: »Ez az én Testem«. Senki se részesüljön ebből a hús-vér 
Testből, mielőtt ne imádta volna.” (Szent Ágoston)

Noha Krisztus új életében a keresztség által részesültünk, megseb-
zettek maradunk a bűntől, elgyengültek és megtörtek az elesett emberi 
természetünkből fakadóan. Jézus a Nagy Orvos, aki meggyógyítja a 
testünket, lelkünket és szellemünket. Azonban ez a gyógyulás egy 
szüntelen, egész életen át tartó folyamat. Egyikünk sem tökéletes; 
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csátásra. Hogyan ismerjük meg Isten gyógyító érintését, az ő kegyes 
gyógyító balzsamát? Ezt a kegyelmet az Egyház gyógyító szentségein 
keresztül kapjuk: a bűnbocsánat szentségében és a betegek keneté-
ben. Ugyanakkor egyedülálló és különleges módon az Eucharisztia 
is a gyógyulás szentsége, hiszen Krisztus Teste és Vére gyógyulást 
hoz nekünk a testünkben, lelkünkben és szellemünkben. Ezért így 
imádkozunk: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem 
csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem”.

Uram, taníts engem arra, hogy megmaradjak a Te szeretetedben azáltal, 
hogy az Oltáriszentségben Téged imádva a Te jelenlétedbe érkezem.

*
„A szeretet legnagyobb ajándéka: egyedül lenni Jézussal imádásban és vele 
való bensőséges egységben – mennyei Atyánk gyengéd szeretetének ajándéka.” 
(Kalkuttai Szt. Teréz)

Ritkán beszélünk a mennyországról. Elgondolkodtál valaha is azon, 
hogy milyen a mennyország? A Biblia csak halvány képet ad nekünk. 
Csupán a ruhája szegélyét érinthetjük. Viszont feltehetünk egy másik 
kérdést is: Milyen az Isten? Az Írások erről sokkal többet beszélnek. 
A Biblia először is azt mondja nekünk, hogy Isten Szeretet (1Jn 4,16), 
és aki szeretetben él, Istenben él. Tehát amikor szeretünk, megtapasz-
talunk valamit a mennyből. Szent Ágoston mondta: „akiben szeretet 
van, abban maga Isten van jelen”. Isten gyógyító szeretete a mennyei 
élet záloga. Ahogy Szent János mondja: „aki a szeretetben marad, 
Istenben marad, és Isten őbenne”. Tehát ahhoz, hogy megismerjünk 
valamit a mennyországból a földön, először szeretnünk kell, megbo-
csátanunk és szolgálnunk.

Uram, a mennyországba vezető út a szeretet és az önfeláldozás cseleke-
deteivel van kikövezve. Taníts meg engem, hogy a mások iránti szeretet és 
szolgálat határozza meg az életemet.

*
„Gyakran járulj szentáldozáshoz, nagyon gyakran… ebben találod meg az 
egyetlen orvosságot, ha meg akarsz gyógyulni. Jézus nem ok nélkül helyezte 
a szívedbe ezt a vonzalmat.” (Lisieux-i Szt. Teréz)

A Szentlélek nagylelkűvé, nyitottá és befogadóvá tesz minket, 
miközben magunktól hajlamosak vagyunk továbbra is kicsinyesek, 
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hogy alázatosan bevalljuk, szükségünk van Isten gyógyító erejére 
az életünk sok területén. Talán hajlamosak vagyunk haragtartásra, 
nehezünkre esik megbocsájtani, hiányzik a belső békénk vagy bár-
milyen valódi érzékelése Isten életünkre vonatkozó tervének. Köny-
nyen feszültté, idegessé, cinikussá válhatunk. Könnyen elveszítjük a 
reményt, feladjuk és elcsüggedünk. Ugyanakkor Isten gyógyító ereje 
gyakran bevonja a mi együttműködésünket, hogy nyitottak, őszinték 
és gyengédek legyünk Istennel, magunkkal és másokkal szemben. 
Legmélyebben ezekre a szavakra szükséges, hogy nyitottak legyünk: 
„Jézus Krisztus szeret téged; az életét adta, hogy megmentsen; és 
most veled van minden nap, hogy megvilágosítson, megerősítsen és 
megszabadítson téged”.

Uram, add, hogy a szívem nyitott legyen válaszolni az evangélium üze-
netére. Hadd járja át gondolataimat és életemet, s így meggyógyulhassak.

*
„Ha adhatok neked egy tanácsot, kérlek, hogy kerülj közelebb az Eucharisz-
tiához és Jézushoz… Imádkoznunk kell Jézushoz, hogy adja meg nekünk, az 
Eucharisztiának ezt a gyengédségét.” (Kalkuttai Szt. Teréz)

Gyakran gondoljuk, hogy több hitre van szükségünk, amikor va-
lójában, gyógyulásra szorulunk – gyógyulásra a cinizmus és a szkep-
ticizmus hatásaitól, amik aláássák a hitünket. A Szentlélek megvilágít 
az ő fényével, hogy életem ezen területeit  az Úr elé vihessük. Sokak 
és sokfélék lehetnek: a félelmünk, aggodalmunk és kétségünk; a ha-
ragunk, fájdalmunk és sértettségünk. Fjodor Dosztojevszkij mondta: 
„Nem gyerekként hiszek Krisztusban és vallom meg őt. Az én hozsan-
nám a kétség kohóján haladt át”. Sokan, köztük Kalkuttai Szt. Teréz, 
keresztülmentek a lélek sötét éjszakáján. Bátorságot igényel, hogy 
szembenézzünk a bizonytalanságainkkal, kétségünkkel és zavaro-
dottságunkkal. Igazán csak akkor tudjuk megtenni, ha Isten jelenlété-
ben belekapaszkodunk a hitünkbe az érzéseinken és a gondolatainkon 
túl. Ekkor imádkozunk hitért, a megtört hitünk gyógyulásáért.

Uram, Istenem, oszlasd el a kétség sötétségét a hit kegyelmével, a természet-
feletti ajándékkal, amelyet ránk árasztasz. Úgy imádkozunk, ahogy Szt. Tamás 
imádkozott: „Én Uram, én Istenem” (Jn 20,28).

*
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„Minden erőddel hirdetned kell a Legszentebb Oltáriszentség tisztele-
tét, mert a Szent Eucharisztia imádása a királynője minden imádásnak.”  
(XV. Benedek pápa)

Isten gyógyítása sokféle úton érkezik, de az egyik út az értelmünk 
megújításával való átalakítás (Róm 12,2). Más szavakkal, gyógyulunk 
a gondolkodásunk megváltozása, megújulása és átalakulása által. 
Például nem gondolunk eleget arra a kegyelemre, amit a kereszt-
ségben kaptunk. Akiket kisgyermekként kereszteltek meg, azoknak 
ez jó régen volt. Ugyanakkor a keresztség volt az, amely által bűne-
ink bocsánatot nyernek, és új teremtménnyé lettünk. A keresztség 
által bennünk él az élő Isten ereje. Most már a Szentlélek templo-
mai vagyunk, Isten gyermekei. Olyan népek vagyunk, amely már 
nem önmagának él, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt  
(2Kor 5,15). Koldusként közeledünk a kegyelem trónusához, az Oltári-
szentségben jelenlévő Krisztushoz, megsebezve és megtörten, gyó-
gyulásra és kegyelemre sóvárogva.

Uram, add, hogy a mások iránt tanúsított szeretetünk a keresztény életet 
meggyőzővé és vonzóvá tegye. Hadd nyerjünk lelkeket Krisztusnak.

*
„A huszadik század az Oltáriszentség százada kell, hogy legyen, tehát a 
feltámadás és az élet százada”

Szent II. János Pál pápa gyakran ismételte; „Ne féljetek”. Ezek a sza-
vak visszhangoznak szíveinkben. Gyakran félelem, és bátortalanság 
van bennünk, főleg akkor, ha Isten szeretetével és kegyelmével fordu-
lunk mások felé. Félhetünk, hogy kinevetnek minket, kiközösítenek, 
esetleg nevetség tárgyaivá válunk. Félhetünk attól, hogy beszélnünk 
kell olyanokkal, akik mások, mint mi, esetleg alacsonyabb rangon 
állnak a társadalomnak (szociálisan, szellemileg, vagy erkölcsi érté-
kekben). Ferenc pápa felszólít eme gondolkodás változtatására. Arra 
lettünk meghíva, hogy változtassuk meg régi gondolkodásunkat, és 
szokásainkat. Inkább folytassuk a hivatásunkban való megújulást a 
Szentlélekkel, mint missziós tanítványok, akik Isten szeretetének és 
kegyelmének tanúságára vagyunk hivatva. Amikor a Szent Eucha-
risztiához járulunk, a gyógyulás szentségéhez, olyankor kérjük a 
Szentlelket, hogy gyógyítson minket és bocsásson meg nekünk, hogy 
mi is gyógyulást tudjunk vinni és meg tudjunk bocsátani másoknak.
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új evangelizáció korszakát, a kirobbanó örömet, a lelkesedést, és a Krisztusért 
való szeretetet. Taníts meg bennünket ettől az új korszaktól nem félni, hanem 
bizalommal befogadni.

*
„Oly nagyon szeretem a lélek vágyakozását, hogy megkapjon, hogy sietek 
hozzá minden alkalommal, amikor epekedve hív engem.” (Jézus szavai Ala-
coque Szent Margithoz)

A dolgok mélységében felragyog Isten világosságának magasztos-
sága; látjuk ezt a teremtés szépségében, mások jóságában és nagylel-
kűségében, vagy éppen egy egyszerű gesztusban, egy mosolyban, egy 
segítő kézben vagy egy bátorító szóban. Azonban akármikor mereven 
szemléljük az Oltáriszentséget, beborít minket az Isten jelenléte és 
megismerjük az Ő világosságát, életét és örömét. Krisztus világossága 
felragyog az Eucharisztiából, mutatva az utat a mennyország felé, bá-
torítva minket, hogy legyünk szentek, sőt felszítja bennünk a szentté 
válás utáni sóvárgást. Éhségünk és szomjúságunk valóban kielégít-
tetik, de titokzatosan fokozódik is, amint egyre többet vagyunk az 
Isten jelenlétében. Az Eucharisztia meghív mindnyájunkat a dicséret 
és hála lakomájára. Így tehát hálás szívvel, dicsérettel és hálaadással 
telve örvendezünk minden áldásaiban.

Uram, segíts, hogy feléd forduljak, és így megkapjam a Te békéd ajándékát. 
Ámen.

*

„Az Oltáriszentségből kapjuk az erőt a keresztény élethez és buzgón osszuk 
meg ezen életünket másokkal.” (Szent II. János Pál pápa India püspö-
keihez)

Boldog John Henry Newman azt mondta: „A mennyország sze-
retete az egyetlen út a mennybe.” Sokszor kényelmesebb nem be-
szélni vagy gondolkodni a mennyről; nem akarunk elbizakodottnak 
tűnni és nem akarjuk azt a benyomást kelteni, hogy túlságosan a 
mennyországba irányul a gondolkodásunk ahhoz, hogy valamilyen 
földi értéket hordozzunk. A Biblia arra bátorít minket, hogy legyünk 
istenfélők, és Szent Pál is arra bíztatta a kolosszeieket és minket is, 
hogy irányítsuk gondolatainkat a mennyei dolgokra (Kol 3,10). Az 
Oltáriszentség előjele a mennyei lakomának, az eljövendő élet záloga. 
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Krisztus második eljövetelére való várakozás mennyei kegyelem. Az 
égi hazánk után való vágyakozás isteni áldás. Az a remény, hogy 
valamilyen mértékben részesedni fogunk az isteni természetből,  
a Szentlélek ajándéka.

Szentlélek, tanító és vigasztaló, mutasd meg nekem a menny ajándékait. 
Engedd, hogy Jézus Krisztus közvetítésével elnyerhető életre és kegyelemre 
irányuljanak gondolataim. 

*
„Mily édes a jelenlévő Jézus utáni vágy, te kimerült lélek! Azonnali béke és 
gyógyír minden sebre.” (Szent Erzsébet Anna)

Jézus sokféle módon van jelen köztünk: a Szentírásban, az imában, 
a szegényekben, a betegekben, az idegenekben vagy a börtönben 
szenvedőkben. Jézus jelen van a szentségekben, a szentmisét bemutató 
papban, de különösen egyedülálló és sajátos módon Oltáriszentség-
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tökéletessége és az a végcél, amelyre az összes szentség irányul.” Az 
egész keresztény élet az Eucharisztiából árad, és a mi életünk is felé 
irányul, mert rajta keresztül Jézus valósággá válik. A kinyilatkoztatás 
kegyelmén keresztül megragadhatjuk a hitnek azt a misztériumát, a 
bor és a víz átváltozását, transszubsztanciáját, Jézus Krisztus testévé 
és vérévé. Ez félelmet keltő és felfoghatatlan misztériuma hitünknek. 
Csak hajoljunk meg, imádjuk és dicsőítsük Őt.

Nem látom az Istent, akit én imádok. Leplezve csupasz árnyékoktól, ala-
koktól. Nézd Uram, szolgálatommal szívemet eléd helyezem, és semmivé válok 
az irántad, Isten iránti csodálatban. (Aquinói Szent Tamás)

*
„Az Eucharisztia jelenlétében eltöltött bármennyi idő, legyen az hosszú vagy 
rövid, életünk legjobban eltöltött ideje” (Genovai Szent Katalin)

Hitünk nagyszerű misztériuma az, hogy az Eucharisztiában Jézus 
keresztáldozata valóságos és jelenvaló. A Szentlélek által az Eucha-
risztia megjeleníti (jelenvalóvá teszi) a keresztáldozatot. Jézus halála 
és feltámadása egyszer s mindenkorra bekövetkezett esemény ma-
rad, de az Ő papsága nem ért véget halálával. Az Utolsó Vacsorán 
„azon az éjszakán, melyen elárultatott” ajándékul hagyta nekünk 
az Eucharisztiát. A pap szolgálatán keresztül a szentmisében ez az 
áldozat újra jelenvalóvá válik és megmarad az emberi emlékezetben az 
idők végezetéig. Az Eucharisztiában megkapunk minden lelki áldást, 
minden lelki kegyelmet. És így valóban Isten világossága ragyog be a 
szívünkbe. Mást nem tehetünk, mint meghajlunk és letérdelünk féle-
lemmel és csodálattal az Eucharisztia előtt: „Legédesebb, legszentebb 
Oltáriszentség, legédesebb, isteni Oltáriszentség!” 

Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban ajánljuk fel az Atyának a dicséret 
és hála áldozatát, a feltámadt Úr imádásának legfenségesebb áldásáért, aki 
jelen van számunkra az Eucharisztiában. 

*
„Rádöbbensz arra, hogy Jézus ott van a tabernákulumban, kifejezetten neked, 
csak Neked egyedül. Ég a vágytól, hogy a szívedbe lépjen.” (Lisieux-i Szent 
Teréz)

Mi nem tudjuk megszolgálni a Szentlelket, nem érdemeljük ki a 
Szentlelket, nem tudjuk birtokba venni a Szentlelket. A Szentlélek az 
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Atya ajándéka. A Szentlélek elkerüli a magabiztosakat, a gőgösöket, 
a beképzelteket, de közel van az alázatosakhoz, a bűnbánókhoz, a 
megtörtszívűekhez. Szentségimádásra hív a Lélek, sürgetve és bá-
torítva minket, hogy szabadon és nagylelkűen töltsünk időt az Úr 
imádatában és félelmében, aki valóságosan van jelen az Oltáriszent-
ségben. Amikor Jézus először tanított az Eucharisztiáról, a tanítványok 
negatívan reagáltak: „Kemény beszéd ez! Ki hallgathatja ezt?”(Jn 6,60) 
A puszta hús és a vér, az emberi értelem önmagában nem képes az 
Eucharisztia misztériumát megragadni. Egyedül imádságban, térden 
állva, a Szentlélek segítségével leszünk képesek Krisztus mélységét 
meglátni, kincseit megragadni és titkait felfedezni az Eucharisztiában. 

Uram, taníts meg, hogyan növekedjem az Eucharisztia iránti szeretetben 
és mélyítsd bennem a félelem és a csodálat érzését ezelőtt az édes, isteni és 
legszentebb Szentség előtt.

Fordították a Központi Papnevelő Intézet növendékei
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Vörös Dániel

,,NA HELLO, RÖFI!”

6 óra 45 perc. – 4 °C. Tizenhárom kispap. Pálinkaszag. Egy bizonytalan 
147 kg-os disznó – más néven házi sertés… Intézkedések az EU-kon-
formitás jegyében. Egy 4 fős, helyi, szakértő férfiakból álló bizottság. 
Egy gyors, célratörő, hatékony mozdulat. 

A hajnali alapművelet abszolválását követően kispaptársunk nagy-
apjának „ispáni műveletirányításával” megkezdhettük az állat feldolgo-
zását. Perzselés, darabolás, vízforralás, hurka- és kolbászgyártás. Majd 
a nap végén rendrakás. Ennyivel el is intézhetnénk a teljes hétvégét. 
A haszon azonban a finom falatokon túl közösségünk épülésében 
is megmutatkozhatott. Beszélgetések, oldott hangulat, mindez kö-
szönhetően a mindennapokból való kilépésnek és a rengeteg újdon-
ságoknak, amivel találkozhattunk. Ezt a teljességet bebiztosította a 
nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet szívélyes fogadtatása, 
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valamint vasárnap a helyi közösség Szent Liturgiája, amelynek prédi-
kációs témája az élet végessége, a halál, valamint az arra való odaadó 
készület volt. A Szent Liturgia végén a közösség mindegyikünket 
imádságos támogatásáról biztosította. A nevetés, amely meghatározta 
a hétvégét a közösségi ima egyfajta manifesztációjává vált. Ennek 
köszönhetően vasárnap délután egy belsőleg megújult kis csapat tért 
vissza az V. kerület szívébe, a Központi Papnevelő Intézetbe. 

A Magyar Egyházirodalmi Iskola tagjai nevében hálásan köszön-
jük Dévai Marcell görögkatolikus szeminaristatársunknak és kedves 
családjának a hétvége megszervezését és áldozatokat nem kímélő 
lebonyolítását!
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Pongrácz Benedek 

NEM TUDOD LEÍRNI, CSAK ÁTÉREZNI

Január végén, Panamaváros adott otthont a 2019-es Ifjúsági Világ-
találkozónak, ahol idén 156 ország katolikus fiataljai találkoztak. Nem 
mindennapos élmény volt számomra az, amikor a kulturális sokk 
mellett átélhettem a többszázezres tömeg pozitív hatását.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia csapatának tagjaként 
indultunk el január 17-én Budapestről Costa Rica fővárosába, ahol 
a Shalom Közösség szervezésében vettünk részt az előtalálkozón.  
A világ legboldogabb országa címmel illetett ország nagyon sok él-
ményt és felejthetetlen pillanatokat, máskor meglepő fordulatokat 
tartogatott számunkra. Akár a liturgia akár csak egyszerű felvonulás 
más volt, mint hazánkban. Nem rosszabb, nem jobb, másabb. San José 
városában családoknál szálltunk meg, akiknek mindennapi életébe 
is bepillanthattunk. Sok tanúságtételt láthattunk így, a hétköznapi 
tevékenységükben. Costa Rica természeti kincseibe is betekintést 
nyerhettünk. Egyik nap a szállást biztosító családunk elvitt minket 
egy esőerdei túrára, aminek a végén egy nagy vízeséshez értünk. 
Másik nap pedig a 3432 méter magas Irazú vulkánt nézhettük meg.  
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A costa ricaiak vagy, ahogy magukat hívták „tico”, nagyon nyitott 
szívű és vidám nép volt, az élet minden apró örömének nagyon örül-
tek.  Jó volt ezt így megtapasztalni, hogy ebbe a mentalitásban Isten 
áll a középpontban. 

Majd január 21-én este busszal indultunk útnak, hogy eljussunk 
Panama városba. A közel 20 órás buszút végén eljutottunk a célba. 
Nagyon ellentmondásos vidék volt számunkra panama fővárosa, 
mert a felhőkarcolók sokasága között ott voltak a nyomornegyedek. 
Mi a San Pedro Plébánia családjainál kaptunk szállást, belelátva egy 
átlagos család életébe. Talán szegényesnek tűntek a házak, sokaknál 
sem internet, sem TV, vagy akár vezetékes víz sem volt. De ők igazán 
boldogok voltak. Felemelő volt látni, hogy ezzel szemben minden 
családnál házi oltárok voltak, és mindenki igazán hitelesen és buzgón 
élte meg hitét. A szentmisén mindenki mosolygott, a helyi plébános és 
a közösség szeretete már odaérkezésünkkor érezhető volt a levegőben. 
A plébánián rajtunk kívül még a romániai küldöttség volt, a kateké-
ziseket Böcskei László nagyváradi megyéspüspök tartotta magyar és 
román nyelven egyaránt. Megismerhettük az óvárost, a történelmi 
ékköveivel, sétáltunk a Csendes-óceán partján, fesztivál hangulatú 
koncerteket élhettünk át. Részt vettünk a hivatalos programokon is, 
a pápa fogadásán, virrasztáson, pápai nagymisén is. 
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„Ti nem a jövő, ti az Úr most-ja vagytok!” – hangzott el a zárómisén. 
Ferenc pápa a beszédében felhívta a figyelmünket, hogy legyünk az 
Egyházban mindig jelenlévő állandó újdonság tanúi. A tanítvány 
mibenlétét is megemlítette a pápa, aki szerint, ha valaki elindul az 
úton, az már tanítvány, aki leül, az vesztett. A pápa elmondta, hogy a 
találkozó végén nem készül dokumentum, nem ez lesz az eredmény. 
Az eredmény az ima lesz, és a remény az arcukon.

De mit is hoztam haza a találkozóról? A rengeteg mosolyt, örömöt 
és beszélgetést azokkal a fiatal katolikusokkal, akik a világ más tájain 
élnek. A tapasztalatcsere útján új ötletekkel gazdagodtam, és megis-
mertem új módokat, ahogy az egyes nemzetek ünneplik a szentmisét. 
És még egy dolgot: bárhol és bármikor vagy, akármilyen körülmény-
nyel, mindig legyünk nyitott szívűek Isten és a többi ember felé.
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Szarka Zoltán

FELTÁMADÁS

Szép Húsvét vasárnap volt. Ragyogóan, szinte melegen sütött a nap, 
a fákon madarak fújták örömmel és élettel teli dalaikat, a levegő-
ben pedig valami megmagyarázhatatlan, könnyű vibrálás érződött. 
Könnyed kis szellőcske játszott a fák leveleivel, mintha csak táncba 
akarná hívni valamennyit. A fák készségesen mozgatták ágaikat, 
jelezve, hogy maguk is hajlandóak egy kicsit megmozgatni a tél fo-
lyamán elgémberedett tagjaikat. Hajlottak, fordultak, csavarodtak, 
hűen követve táncosukat.

A lombkoronák közül ilyenkor halk suttogás hallatszott. Pimasz 
kis szellő-úrfik incselkedtek a levelekkel. Az éppen hogy kizöldült 
levélkék pedig ámulva hallgatták azokat a történeteket, amelyeket 
a szél-gavallérok suttogtak nekik nagy viharokról, pusztító erejű 
orkánokról, jeges sarkvidéki légtömegekről. Ezek hallatán a levelek 
fázósan összerázkódtak. Talán nem is igazán hitték ezeket a meséket. 
Hiszen meleg volt, béke, és a levegőben tavasz illat szállt.

A temetőkapuban hatalmas, öreg szomorúfűz állt. Méltóbb helyre 
nem is kerülhetett volna, hiszen itt, a temetőben van csak helye igazán 
az emlékezésnek és az egykor köztünk járt lelkek előtti főhajtásnak. 
Öreg fa volt, sok mindent látott már hosszú élete során. Tanúja volt 
megannyi bánatnak, emlékezésnek, tiszteletadásnak. Látott sok nagy 
temetést, amelyen a ravatalozóig ért a gyászmenet; de látott olyan 
egyszerű elmúlást is, ahol csupán a temető gondnoka állt a sír mellett, 
miközben a négy sírásó tette a dolgát.

Bizony sok ember haladt el mellette. A legtöbbjük a saját lábán, de 
évről-évre szaporodott azoknak a száma is, akiket már úgy vittek el 
mellette – koporsóban. Az öreg fa sok bölcsességet szívott magába az 
évek során. Megfigyelte, hogy a mellette elhaladó emberek hogyan 
öregszenek meg, hogyan lassúdik meg egyre a járásuk. Először csak 
lassan, öreges léptekkel ballagnak át a kapun, azután már szeretteik 
segítik őket, később talán már járókeret is kell, azután pedig… Azután 
már nincs szükségük segítségre – csendesen pihennek a koporsóban, 
és tűrik, hogy a négy sírásó örökös nyughelyükre szállítsa őket.



68 Centralista 2019. húsvét

P
R
Ó
Z
A Néha meglepődött az öreg fa, és nem igazán értette, amit lát. Elő-

fordult, hogy olyan fiatal feküdt a rideg nyughelyen, aki azelőtt pár 
nappal még szépen felöltözve, csendes vidámsággal jött, hogy sze-
retteire friss virágot vigyen. Ez sehogyan sem fért a fejébe, hiszen 
ez ellent mondott minden természeti törvénynek, amelyet az öreg 
fa élete során megtapasztalt. Ilyenkor még szomorúbban lógatta az 
ágait. A temetésre jött emberek észre sem vették, hogy az öreg fa a 
szokásosnál is görnyedtebben áll a kapuban, és velük együtt siratja a 
fiatalembert, aki az örök békesség honába költözik.

Hasonló gondolatok jártak akkor is a fejében, amikor a két autó 
megállt a kerítésnél. Az egyik egy régi, de jó állapotú fehér Lada volt, 
a másik pedig egy szintén hófehér Skoda Fabia. A fűzfa csendesen 
szemlélte, ahogy a két autóból emberek kerülnek elő: fiatalabbak, 
idősebbek egyaránt. A népes kis család – mert család voltak, ez első 
látásra is látszott rajtuk – hét emberből állt.

A legidősebb korosztályt a két dédszülő képviselte. Az idős em-
berek nehezen kászálódtak ki az autóból, de a fiatalabbak kezüket 
nyújtották nekik, és kisegítették őket. Az idős férfi alacsony termetű 
volt, amihez kerekded külső és hasonló fej tartozott. Arcán az elmúlt 
idők megannyi ránca, homlokán a múlt megannyi bánatfelhője és 
gondokat szárító napsugara tükröződött. Tömzsi orra alatt az elma-
radhatatlan bajusz, amellyel egyedülálló volt a családban, mert rajta 
kívül egyik férfinak sem volt se bajusza, se szakálla. Az idős ember 
bizony erősen kopaszodott már. Ezt ellensúlyozandó fején állandóan 
sapkát viselt; otthon a kedvenc barna svájcit, de ilyenkor – ünnepi 
alkalmakkor – előkerült a szekrényből a sültös is, ami azután felülről 
volt hivatott lezárni tömzsi kis alakját. A fekete ünnepi nadrág és az 
egyetlen szürke zakó, amit az idős ember valaha is birtokolt, tiszteletre 
méltóvá tették külsejét.

Felesége szinte mindenben ellentéte volt az öregembernek. Kicsit 
talán még magasabb is volt nála. De lehet, hogy asszony létére ő volt 
a keményebb – nem roskadt össze annyira a nyolcvanegynéhány év 
nehéz gondjai alatt. Törékeny kis asszony volt. Megnyúlt, sovány arca 
a múlt megannyi lemondásának küzdelméről tanúskodott, szemeiben 
fáradt, de mindig meleg fény csillogott. Visszanyúlt a kézitáskájáért. 
Ekkor jól láthatóak voltak apró, ráncos kezei, amelyekből a rengeteg 
munka, a végeláthatatlan ruhamosás és az örökös munka a földeken 
szívták el a puhaságot és az életet. Barna szoknyája tökéletesen illett 
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barna mellénykéjéhez. Keskeny kis arcát kendő szegélyezte, amely 
alól szégyenlősen kandikáltak ki hófehér ősz hajszálai.

Az öregember már rég botra támaszkodva járt. Erősen bicegett, az 
egyik lábát csoszogva húzta maga után. (Messze orosz földön, a Br-
janszki erdőben a mellette becsapódó kézigránát majdnem leszakította 
a lábát, csodával határos, hogy túlélte.) Most mégis hűségesen kezét 
nyújtotta a feleségének, és így kart karba öltve indultak el a bejárat felé. 
Öreges totyogásukban olyanok voltak, mint két megfáradt galamb, 
akik már csak egymás szeretetébe kapaszkodhatnak.

A következő korosztályt a nagyszülők képviselték. A nagyapa, 
mint mindig, most is kifogástalanul elegáns volt. Bár címfestő volt a 
tanult szakmája, munkaideje jelentős részét töltötte a városi bíróság 
tárgyalótermeiben – ülnökként. Ilyenkor magától értetődő volt az ele-
gáns megjelenés, és nagypapa a hosszú évek során megszokta, hogy 
a hétköznapi életben is elegánsan öltözködjék. Sötétszürke öltönye 
ezúttal is meghazudtolta azt a hetven évet, amely a vállát nyomta. 
Az egész életén át űzött számtalan sportág sem múlt el nyomtalanul, 
mert nagypapa még most is egyenes derékkal járt, egyetlen ősz haj-
szála sem volt, és még mindig izmos, jó megjelenésű úrnak számított.

A tökéletes megjelenéshez igazi békebeli jó modor is társult: ő 
is rögtön kezét nyújtotta felségének, hogy kisegítse az autóból. Az 
asszony kicsit kerekdedebb külsővel rendelkezett, kissé alacsonyabb 
termetű is volt, de öltözködésben ő sem maradt le soha a férjétől. A 
nemes szövetből varrott szoknya, a csinos kis blúz, a saját maga által 
kötött mellény is kifogástalan harmóniát sugárzott. Fején szintén saját 
készítésű horgolt sapkát viselt. Nagymama bizony már erősen őszült, 
ám ezt mindig igyekezett valamilyen szolid hajfestékkel eltüntetni.

A kis társaságból már csak a fiatalabb korosztályok voltak hátra. 
Ők hárman önmagukban is egy kis családot alkottak: az anya, az apa 
és a fiuk. Nekik nem volt szükségük semmilyen segítségre, gyorsan 
kiszálltak az autóból, és inkább az idősebbeknek segítettek. Az apa 
izmos, jó kiállású férfi volt, túl az ötvenen. Sötét haja és az elmarad-
hatatlan barkó határozott keretet adtak arcának. Egész testfelépítésén 
látszott, hogy kemény munkával keresi a kenyerét. És valóban, az apa 
ácsként dolgozott. Neki nem volt szüksége se mellényre, se zakóra; 
csupán egy sötétebb kordnadrágot és egy hozzá illő sötétkék inget 
viselt. A kor ízlésének megfelelően az utolsó két gombot be sem gom-
bolta, ezzel még férfiasabb lett az egész megjelenése.
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Felesége kicsit erősebb, de arányos termetű fiatalos nő volt. Gyö-
nyörű hullámos éjfekete haja, ragyogó sötét szeme, vakító hófehér 
fogai és mindig jókedvű, mosolyra, nevetésre álló szája mindenki 
számára szerethetővé tették. Kedves hangja, nyugodt természete csak 
még bájosabbá tették. Munkája során szüksége is volt mindkettőre. 
Kórházi asszisztensként számtalan beteg, kiszolgáltatott vagy éppen 
ideges beteggel kellett szót értenie. De ez számára nem okozott gondot;  
ő sohasem fáradtan, hanem inkább feltöltődve ment haza a kórházból 
abban a boldog tudatban, hogy aznap is megannyi szerencsétlen sorsú 
embernek sikerült segítenie.

Miután mindenki kiszállt az autóból, a szülők is elindultak az 
idősebbek után. A sort egy fiatalember zárta, aki harmincas éveinek 
elején járt. Nagyot nyújtózkodott a friss levegőn, mert az út hosszú 
volt a temetőig, és nagyon elgémberedtek a tagjai. Elégedetten szívta 
be az áprilisi friss virágillatot, majd lassan körülnézett. Megnézte jól 
a temető kerítését, amelyet teljesen elborított a repkény. Emlékezett 
rá, hogy kisgyermek korában sehogyan sem értette, hogyan lesz a 
levelekből kerítés. Akkoriban még teljesen elborította a kerítést a 
növényzet, és tényleg úgy látszott, mintha a zöld levélkék csak úgy, 



71Centralista 2019. húsvét

P
R
Ó
Z
A

a semmiben függeszkednének, és talán csak arra várnak, hogy egy 
nagyobb szélvihar szertefújja őket. Most azonban – ahogy a kerítésre 
nézett – rögtön lelepleződött a „csalás”, mivel a repkény már csak 
foltokban volt megtalálható az öreg kerítésen, így jól látszott, mire is 
kapaszkodott fel éveken át a növény.

„Minden elmúlik egyszer” – gondolta a fiatalember, és a szerettei 
után indult.

Ezen a napon a temető még a megszokottnál is nyugodtabb és mél-
tóságteljesebb képet mutatott. Áthaladt a vaskerítéses kapun, biccen-
tett az őrnek, aki mindig kis bódéjából figyelte az előtte elhaladókat. 
Kedves öregember volt az őr, olykor megesett, hogy pár szót váltottak 
egymással. Most azonban erre nem volt idő, mert a fiatalembernek 
igyekeznie kellett a többiek után.

Közvetlen a bejáratnál kis urnasírok sorakoztak szépen egymás 
után, a legtöbbjén friss virág, egy-egy szál gyertya. Pár éve csupán, 
hogy a temetőnek ezt a részét is bevonták a temetkezésbe. Azelőtt zöld 
füvű szabad terület fogadta a temetőbe érkezőket. Ennek azonban már 
nyoma sem maradt; a beton és a műkő foglalta el a zöld gyep helyét. 
„Hiába, kell a hely az újonnan érkezőknek” – gondolta kesernyésen 
a fiatalember. Kissé megszaporázta a lépteit, és pár pillanat múlva 
beérte a család többi tagját.

A kis csoport a legidősebbek sétatempójához igazodott. A dédszü-
lők lassú totyogással haladtak előre, a többiek mögöttük lépkedtek. 
A fiatalember – furcsa szó – szerette ezeket a közös temetői sétákat. 
Mert ezek nem csak a sírok felkereséséről, lesöpréséről, friss virág 
elhelyezéséről és imádságról szóltak, hanem a közös emlékezésről 
is. Ilyenkor mindig újabb és újabb történetek kerültek elő az elhunyt 
családtagról, és sok olyan érdekes dolgot is hallott, amit azelőtt nem. 
Ilyenkor jó volt elmerülni a múltban, abban a csodálatos mesevilág-
ban, amelyben a régi emberek éltek, szerettek és álmodtak. Ezért ezek 
a séták sohasem voltak szomorúak. Bár az idősebbek ki-kimorzsoltak 
egy-egy könnycseppet a szemükből, mégsem a szomorúságé és csüg-
gedésé volt a főszerep.

Ezúttal is valamiféle ünnepi elfogódottság lengte körül a kis társa-
ságot. Az idősebbek ezúttal nem szóltak, csak bandukoltak előre az 
úton. A szülők csendesen beszélgettek. Előfordult, hogy ismerőssel 
találkoztak, ilyenkor halkan odaköszöntek neki. Ha rég látott rokon 
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desen elköszönt tegnapokról és a körülöttük settenkedő jelenről.
A fiatalember szeretettel nézett végig a családján. Mindannyian 

szívéhez közel álló kedves emberek voltak, akinek vonásait még a 
gyorsvonat sebességgel rohanó idő sem tudta kitörölni az emlékezeté-
ből. Arra gondolt, hogy hányszor tett meg már ezekkel az emberekkel 
kisebb-nagyobb sétákat ebben a temetőben. Népes volt a családja, így 
szinte minden hétvégén volt miért kimenni a temetőbe: hol egy rokon 
névnapjára, hol a születésnapjára emlékeztek. Családjában nem volt 
szokás elfeledkezni azokról a kedves emberekről, akik nem is olyan 
rég még közöttük jártak, asztaluknál ültek, meséiket mesélték és 
nagyon, de nagyon szerették egymást.

Ilyenkor a fiatalemberben is megnyíltak az emlékezet túláradó 
patakjai, és szívét-lelkét betöltötte a múlt néha kicsit homályos, de 
mindent megszépítő meleg ragyogása, ami egész gyermekkorát vé-
gigkísérte ezeknek az embereknek az oldalán. Ilyenkor úgy érezte, 
egyetlen pillantás, egyetlen simogatás, egyetlen jó szó sem veszett 
kárba, hanem most mind ott feszítik a szívét, hogy az emlékek csendes 
szárnyain köréje lopakodjanak, és újra szeressék, öleljék és simogas-
sák.

Az úton váratlanul egy kisgyerek tűnt fel, háromkerekű biciklit 
hajtott nagy igyekezettel. Kissé szokatlan kép volt ez a temetőben. 
Mögötte szemüveges fiatalember – valószínűleg az édesapja – lépke-
dett. A kisgyerek láthatóan élvezte a mókát, hogy kedvére biciklizhet 
a temető széles betonútján. Néha-néha azért hátra nézet, és ilyenkor 
mindig boldog szívvel nyugtázta, hogy az édesapja még mindig a 
nyomában van, és óvó tekintetét szinte egy pillanatra sem veszi le róla.

„Lassabban, kisfiam, lassabban” – hallotta most a fiatalember va-
lahonnan nagyon messziről a dédnagyapja hangját. Lassan tisztult 
a kép, és érezte, ahogy maga is ott ül a kis gyerekbiciklin, amelyről 
pár perce szerelték le az oldalsó kitámasztó kerekeket, és az addig 
biztonságos eszköz egyszerre megmakacsolja magát, és sehogyan 
sem akar engedelmeskedni a mozdulatainak. „Lassabban, kisfiam, 
lassabban” – hallotta újra a dédnagyapja hangját – „Nem tudok már 
olyan gyorsan utánad szaladni. El ne essél, kisfiam.”

Háta mögött egyre messzebbről hallotta az öregember nehéz zi-
hálását. Hiába, az egész életén át tartó nehéz kőművesmunka, a sok 
megerőltetés, az állandó por kikezdte a tüdejét, és most vasmarokkal 
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szorította össze mellkasát a fájdalom. „Lassabban, kisfiam, lassab-
ban…” – mondta szinte már csak saját magának, mert a kisgyerek 
egyre távolabb biciklizett tőle.

A fiúcska érezte, hogy a rakoncátlankodó, bizonytalanul imbolygó 
szerkezet lassan megjuhászodik, és egyre jobban engedelmeskedik az 
akaratának. Sikerült az első kanyar is, azután még egy, azután pedig 
szép sorjában a többi is. Boldog volt. Örült, hogy már egyedül is tud 
biciklizni. Örömében pedig nem gondolt arra, hogy megköszönje 
hetvenen túli dédpapájának, hogy kora és betegsége ellenére hosszú 
hetekig hűségesen kísérte kisebb-nagyobb biciklis útjaira.

„Köszönöm. Mindent köszönök” – suttogta most maga elé a fiatal-
ember. „Akkor még nagyon fiatal voltam. Buta és hálátlan. Termé-
szetesnek vettem, hogy csak velem történhetnek jó dolgok, és hogy 
mindenki az én kedvemet keresi. Most már viszonoznám ezerszer is, 
de nem tudom, marad-e még rá időm” – szőtte tovább a gondolatait, 
és bandukolt tovább a temető árnyas nagy platánjai alatt.

Nemsokára megállt a kis társaság. Odaértek az első sírhoz, amelyet 
felkeresni szándékoztak. Nagymama szétbontotta a kis szegfűcsokrot, 
a fiatalember pedig vízért szaladt. Mire visszaért, a dédszülők már 
a kis padocskán ültek, és csendben imádkoztak. A többiek a sír két 
oldalán összekulcsolt kézzel álltak, és ők is imáikba mélyedtek. A 
vizet beleöntötte a vázába, a kis csokrot pedig gondosan eligazgatta 
benne. Ezután ő is hátra lépett, és imádkozni kezdett a szeretteiért.

Imádság közben dédnagyanyjára pillantott. Látta, ahogy mozog 
a szája, halkan hallotta is a Miatyánk szótagjait. Azt az imádságot, 
amelynek minden egyes szavát szeretett öreg dédikéjétől tanulta, és 
amelyek azóta is lámpásként világítanak életének nehéz, fáradtsággal 
teli estéin és félelmekkel, elkeseredéssel induló reggelein. Most egy 
pillanatra megint kisfiúnak érezte magát. Dédszülei öreg házában 
este volt már, mindhárman lefekvéshez készülődtek. „Imádkozzunk, 
fiókám” – hallotta dédnagyanyja csendes, szeretettel teli hangját. 
„Meglátod, a Jóisten vigyázni fog rád. Nemcsak ma éjszaka, hanem 
egész életeden át.” Ezt akkor még nem értette a kisfiú, csak érezte, 
hogy ez is olyasvalami lehet, amit dédikéje intéz majd a Jóistennel, 
hogy neki jó sora legyen mindig.

„Ugye, fiókám, mondasz majd egy imát értem, ha meghalok?” – 
kérdezte dédike, de ezt már jó tíz évvel később. Meg is lepődött az 
akkor még csak kamaszodó fiú, hogy miért kérdezi ezt. „Hát persze” 
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dédikének. Akkor még nem tudta, hogy egyszer eljön majd az idő, 
amikor dédike is a Jóisten házába költözik, és akkor csak az imádság 
lesz az egyetlen csatorna, mellyel kapcsolatot tarthatnak egymással.

– Menjetek csak tovább, mi még maradunk – mondta dédike. A 
többiek imáik végeztével keresztet vetettek, és tovább indultak. A 
fiatalember visszanézett. A két öreg úgy ült a padon, mintha maguk 
is egyek lettek volna azokkal a kőszobrokkal, melyek a környező 
sírokról meredtek rájuk.

A következő sírhoz hosszabban kellett menni. Megszokták már, 
hogy ilyenkor nagymama a fő mesemondó. Nálánál jobban senki nem 
ismerte a családi történeteket. Most is épp az egyik rokonról kezdett 
el mesélni, aki úgy becsiccsantott az egyik disznóöléskor, hogy a vé-
gén is böllérért kellett rohanni, hogy ne maradjon felébe-harmadába 
a jeles esemény. Megemlékezett a nagyapjáról is, akinek – kilencven 
éves korában – még az összes foga megvolt, és még szemüveg sem 
kellett neki az olvasáshoz. Igaz, egészséges életet is élt a jó öreg. Nem 
lehetett olyan hideg időjárás, hogy ki ne menjen a kútra mosakodni.

– Mi lenne a mai gyerekekkel, ha a kútra küldenénk őket mosa-
kodni! – tette fel a költői kérdést nagymama, de huncutkás mosolya 
azonnal elárulta, hogy nem vár választ a kérdésre. Mesélt még nyári 
kapálásokról, szekéren való utazásokról, nagy családi esküvőkről, 
de még külföldi utazásokról is. Mert művelt, finom hölgy volt ő, aki 
nagypapával együtt fél Európát beutazta. Amíg egészségük engedte, 
minden nyáron indultak valami szép országba turistáskodni.

Nagymama már csak ilyen volt. Boldog és optimista. Ő mindig 
elégedett volt a sorsával. Erejéhez és lehetőségéhez mérten igyekezett 
szebbé és jobbá tenni a saját és családja életét, de okos eszével hamar 
felismerte az elháríthatatlan akadályokat is, és ilyenkor Isten kegyel-
mében belenyugodott a megváltoztathatatlanba. Annyi bölcsességet 
lehetett tanulni tőle! Olyan egyenes és sziklaszilárd erkölcsöt, melyet 
soha egyetlen szeplő sem csúfított el. Olyan kitartást és állhatatos-
ságot, amely a legnehezebb pillanatokon is átsegítik az embert. És 
olyan tiszta, önfeláldozó és meg nem alkuvó szeretetet, amelyről csak 
regényekben szoktak írni.

A fiatalember végtelen, szavakkal ki nem fejezhető hálát érzett 
nagyanyja iránt azért a sok szeretetért és tudásért, amelyet az évek 
során észrevétlenül a szívébe és az elméjébe csepegtetett. Csak most, 
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felnőtt korában értette meg igazán, hogy milyen kincseket kapott tőle 
ajándékba. Kincseket, melyeknek árával talán örökké tartozni fog neki.

Közben odaértek a következő sírhoz. Ekkor eszébe jutott egy régi 
emlék, egy kissé furcsa szokás, amit még nagyapja mutatott neki 
kisgyermek korában. Most is látta nagyapját, ahogy a sírhoz lép, és a 
cipője talpával megkopogtatja a kemény kőlapot. „Szervusztok, drága 
szüleim. Itt vagyok. Nyugodjatok békében.” Akkor nagyon furcsállotta 
ezt, de nagyapja mindig így tett, valahányszor kimentek a sírhoz, és 
idővel természetessé vált a mozdulat. „Ha majd én fekszem itt, tégy 
te is így. Akkor tudni fogom, hogy te jöttél el hozzám” – mondta az 
a régi nagypapa annak a régi kisfiúnak.

Nagypapa! A család középpontja, szíve-lelke, motorja! Aki mindent 
tud, aki mindent el tud intézni, meg tud javítani, helyre tud hozni. 
Akire mindig lehet számítani. Akihez mindig lehet fordulni. Aki 
mindig tudja az életben a helyes irányt. Aki önfeláldozó szeretetével 
néha önmagát is elégeti, hogy aztán főnixmadárként hamvaiból új-
jászülessen, és újra szórja mindenkire a szeretetét.

Nagypapa. Aki soha egyetlen percre sem engedte el unokája kezét 
az életben. Aki vigyázott rá, aki az álmai felett őrködött, aki mindig 
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mesevilággá varázsolta a gyermekkorát.
A fiatalember emlékezett. Alig várta, hogy újra és újra nagypapánál 

lehessen, mert ott mindig újabb és újabb csodák fogadták. Esténként 
nagyapja odabújt mellé, és hosszú évekig mesélte folytatásos meséjét 
egy elképzelt mesevilágról és annak lakóiról: Sicc úrfiról, aki a Fekete 
Gyöngyszem-szigeten építette fel varázslatos birodalmát. A sziget 
térképét aprólékos gondossággal rajzolta le a kisfiúnak, sőt még a 
földgömbön is megmutatta a pontos helyét.

„Fekete Gyöngyszem-sziget! Bárcsak léteznél a valóságban is! Talán 
én is oda költöznék a barátságos bennszülöttek és a beszélő állatok 
közé…” – gondolta a fiatalember, és csendesen sóhajtott egyet. Néz-
te, ahogy nagyapja lassú, pontos mozdulatokkal lesöpri a sírt, majd 
virágot tesz a vázákba. A friss vízről ezúttal is ő gondoskodott. A 
szokásos ima után nagymama így szólt:

– Menjetek nyugodtan tovább. Mi még kigazoljuk ezeket a virág-
ládákat. Meg aztán meg kell várni dédiéket is…

Így is történt. Főhajtás, keresztvetés. Immár hárman indultak to-
vább. Furcsa volt a hirtelen rájuk szakadt csönd. Nem volt nagymama. 
Aki történeteivel eloszlathatta volna a szomorú gondolatokat. A szü-
lők nem beszéltek, csak lépkedtek némán. Gondolataikba mélyedve 
taposták az emlékezet néma köveit.

A fiatalember lopva a szüleire nézett. Kevés alkalma volt együtt 
látni őket. Mindketten váltott műszakokban dolgoztak, kevés idejük 
maradt egymásra és a családra. Ritka, különleges alkalom volt, amikor 
közösen is el tudtak menni valahová. Ezek inkább csak a rokonságban 
történt esküvők és temetések voltak. A fiatalember többnyire csak 
külön tudott elmenni velük valahová. Fájó emlék, hogy annak idején 
még a ballagására is külön érkeztek. Az apja akkor is valami vidéki 
munkából érkezett haza – alig volt ideje átöltözni. Ezért becsülte any-
nyira ezeket az alkalmakat, amikor együtt lehetett a szüleivel.

Korábban azért ez másképpen volt. Emlékei mélyéről felbukkantak 
azoknak az estéknek a képei, amikor vidám rokonok állítottak be 
hozzájuk, és magukkal együtt vidámságot hoztak kis házukba. Ilyen 
alkalmakkor sokáig fent maradhatott, és késő éjszakáig kártyázhatott 
a felnőttekkel. Jó volt ott ülni a nagy ebédlőasztal mellett, és hallgatni 
azokat a vidám történeteket, amelyeket a felnőttek meséltek.
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Később aztán elmaradtak a rokonok és ezzel együtt a vidám esték-
nek is vége lett. Helyette beköszöntött a nyugtalan éjszakák sorozata. 
Történt ugyanis, hogy édesanyja állást kapott a kórház újonnan meg-
nyílt diagnosztikai központjában, ahol szintén asszisztensi munkát 
kellett végeznie. A kezdeti időszakban azonban nem volt éjszakai 
ügyeletesi szoba; az orvosokat és asszisztenseket telefonon értesítet-
ték, ha sürgős éjszakai munka adódott. Ilyenkor perceken belül jött 
értük az autó, és menni kellett. Volt olyan éjszaka, amikor tízszer is be 
kellett mennie. Anyja zokszó nélkül kelt fel tizedszer is. Tudta, hogy 
emberek élete függ az azonnali vizsgálattól.

De ő mindig ilyen volt. Mindig csak segíteni másokon. Semmiben 
nem ismert lehetetlent. Ez a szó egyszerűen hiányzott a szótárából. 
Mindig mindenhol ott volt: nyüzsgött, szervezett, irányított. Ha kel-
lett, külföldi utazást szervezett a kollégáinak, osztálytalálkozót a régi 
iskolatársaknak vagy falunapot a városrésznek, ahol lakott. Sokszor 
fordultak hozzá egyszerűbb emberek tanácsért, és ő nem utasított el 
senkit sem. Ha kellett, maga járt el az ügyükben a felsőbb hivatalok-
ban, de elrendezetlenül semmit nem hagyott. „Egyszer neked, egyszer 
nekem” – ismételgette sokszor. „Nincs senki, aki segítsen ezeken az 
embereken. Amíg van erőm, és lehetőségem, segíteni fogok rajtuk.”

A fiatalember büszke volt az édesanyjára, aki elkerülte ugyan már 
az ötvenet, de semmit sem veszített fiatalos frissességéből. Mindenki 
dicsérte is, hogy milyen szép, és milyen jól tartja magát. Mert ők nem 
tudták… Nem tudták, hogy édesanyja már vesedialízisre szorul, és 
minden második nap elviszi őt a mentő, hogy rideg és érzéketlen 
gépek megtisztítsák a vérét, hogy élhessen még egy kicsit a család-
jának, a fiának, és megvárhassa az unokáját, amivel az Élet talán 
megajándékozza.

Eközben lassan odaértek az utolsó sírhoz. Apja még útközben meg-
töltötte a kis öntözőkannát, így ezúttal nem kellett vízért mennie. 
Édesanyja kivette a vázákból az elhervadt virágokat, a fiatalember 
pedig friss virágokat rakott helyettük. A kis söprűvel lesöpörték a 
sírt, majd imádkozni kezdték utolsó imáikat.

A fiatalember az apjára nézett. „Lassan őszül már” – gondolta, 
ahogy apja fekete hajában észrevett egy-egy őszülő hajszálat. Kevés 
igazi emlék kötötte hozzá. Apja mindig úton volt, mindig dolgozott. 
Ácsként az egész megyét beutazta, sokszor napokra is elmaradt, ha 
egy-egy nagyobb munkáról volt szó. De nem vetett meg semmilyen 
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tert hordott, betont kevert, aszfaltot terített vagy éppen zsaluzott – 
mikor mire volt szükség.

Nyári este volt, amikor egyszer egy kiskutyával állított haza. „Épp 
a Balatonba vitték megfojtani szegényt” – mondta mentegetőzve. Az 
édesanyja szoknyája mögül a kisfiú kíváncsian nézte a kiskutyát; 
barna szőrét, csillogó gombszemeit, szimatolgató nedves orrocskáját 
és nagy, buksi fejét. Így aztán könnyű volt a névadás. Attól kezdve 
Buksi kutya vidáman élte életét közöttük még vagy tizenhat évig.

Na és az autózások! Természetesen törvénytelenül, szabályelle-
nesen és szigorúan illegálisan. A kisfiúnak mindene volt az autó. 
Óvodás volt még, amikor nagyapja öléből már egyedül vezette fehér 
Ladájukat. De az igazi élmény az volt, amikor apja vezetni tanította! 
Talán ha tízéves volt akkor. Persze éjjel, korom sötétben, szűk erdei 
utakon. De pillanatok alatt megtanulta. Apja büszkén dicsekedett a 
rokonságnak, hogy a fia már önállóan is tud autót vezetni. Persze a 
tudás kevés volt – jogosítvány nélkül nem sokat ért. Arra bizony még 
nyolc évet várnia kellett. De addig végtelen boldogságot jelentettek 
azok az esték, amikor apjával – vidéki rokonoktól hazafelé jövet – 
hirtelen az elhagyott erdei útra fordultak.

– Menj tovább egyedül, kisfiam. – mondta ekkor az édesanyja. – 
Van még néhány sír, azokhoz magad is eltalálsz. Mi itt maradunk, és 
megvárjuk a többieket.

A fiatalember nem szólt semmit. Tudta már, hogy mi következik. 
Lenézett még egyszer a sírra, némán keresztet vetett, azután kimért 
léptekkel lassan elindult az úton. Kicsit messzebbről visszanézett még, 
de a fáktól már nem látszott a sír, így nem láthatta a szüleit.

Felkeresett még néhány kedves rokont és barátot, mondott felettük 
egy imát, aztán gondolataiba mélyedve a kijárat felé indult. Az úton 
emberek jöttek szembe vele. Fiatalabbak, öregebbek egyaránt. Né-
hányan kisebb csoportban mendegéltek, néha csak egy-egy idősebb, 
hajlott hátú anyóka totyogott el mellette. De szinte mindenki kezében 
virág volt. Ez eddig fel sem tűnt neki. Most, hogy jobban körülnézett, 
látta, hogy a legtöbb síron friss virág ékeskedik. A temetőt feldíszí-
tették.

Amikor a temetőkapuhoz ért, szeretettel végignézett az öreg fűzfán. 
Rácsodálkozott hatalmas termetére, vaskos törzsére és igazi lombsá-
torként aláhulló vesszőire. Olyan érzése támadt, mintha az öreg fa is őt 
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nézné, mintha rá figyelne és megértené a ki nem mondott gondolatait. 
Ekkor az őr lépett elő kunyhójából.

– Látom, megint csak így egyedül – mondta.
– Igen… Sajnos ez a dolgok rendje – válaszolta a fiatalember és a 

távolba nézett.
– Nagyon szerettük az édesanyját… – mondta részvéttel teli han-

gon az őr.
– Tudom…
– Mióta is, hogy már nincs közöttünk szegény? – kérdezte az őr.
– Lassan bizony másfél éve már…
– Hát igen, átkozottul gyorsan rohan az idő. Ne keseredjen el. Imád-

kozok magáért.
– Köszönöm. – mondta meghatódva a fiatalember, azután elköszönt 

tőle.
Az őr fejcsóválva, részvéttel nézett utána. Mindig is kedvelte őt, 

mert mindig udvarias, megnyerő mosolyú és szolgálatkész volt. Még 
vele, az egyszerű temetőőrrel is. Eszébe jutott a fiatalember édesanyja 
is, aki nem is olyan rég elintézte neki, hogy a balesetes lábát sürgősség-
gel vizsgálják meg a kórházban. Ha akkor nincs az édesanyja, akkor 
talán már ő is ennek a csöndes temetőnek a szótlan lakója lenne…

Az öreg fűzfa is a fiatalembert nézte, ahogy lassan átlépi a temető-
kaput, és az autója felé indul. A fa mindent értett. Ő volt a nappal és 
az éjjel, a múlt és a jelen, az élők és holtak őrzője, nagy titkok tudója.  
Ő most is látta a fiatalember körül az egész családot. Látta a lábát húzó 
dédpapát, az olvasóját morzsolgató dédmamát, az elegáns nagypapát, 
a vidám mosolyú nagymamát, a büszke apát és a nagy betegséggel 
küszködő édesanyát is. Mindenkit látott. Látta az összes kedves szel-
lem-alakot, akik mind a fiatalember szívében laktak, és tudta, hogy 
ott is maradnak immáron mindörökké.
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A HÁZ ÉLETÉBŐL

Február 18. MEI este keretében Pongrácz Benedek számolt be a  
Panamai Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón szerzett élményeiről.

Február 23–24. A MEI szervezésében disznóvágásra mentünk 
Nyíregyházára, Dévai Marcell családja látott vendégül minket 
(az egyik cikkben olvasható az élménybeszámoló). Meglátogat-
tuk a Nyíregyházi Görögkatolikus Szemináriumot is.

Február 27. Erdő Péter bíboros atyával beszélgettünk.
Március 2. Mozi’zó keretében Szarka Zoltán szervezésében meg-

néztük a Kétely című filmet.
Március 5. Az Evangélikus Teológiai Főiskolán jártunk. Megismer-

kedtünk a lelkésznek készülő növendékekkel.
Március 8. Megtekintettük a Seuso-kincs kiállítást a Nemzeti  

Múzeumban.
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Március 15. Megszervezésre került Szlama Ákos vezényletével  
a tavaszi Integrált Bajnokság. Különböző sportágakban mérhet-
tük össze az erőnket. Az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc emlékünnepségére az ötödik évfolyam készült.

Március 16. Székesfehérvárra kirándultunk, ahol Spányi Antal 
püspök atya látott vendégül bennünket.

Március 18. Pasztorációs este keretében – Lippai Csaba börtön-
lelkészt elkísérve – vendégünk volt Drotár Zsolt ezredes,  
a nyíregyházi börtön parancsnoka.

Április 5–6. Az országos kispaptalálkozón vettünk részt  
Veszprémben.
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A KÖZPONTI PAPNEVELŐ INTÉZET  
NÖVENDÉKEINEK NÉVSORA

Szombathelyi Egyházmegye
Szombathelyi Egyházmegye
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Székesfehérvári Egyházmegye
Szombathelyi Egyházmegye

Kaposvári Egyházmegye
Székesfehérvári Egyházmegye

Székesfehérvári Egyházmegye
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Hajdúdorogi Főegyházmegye
Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye
Székesfehérvári Egyházmegye
Székesfehérvári Egyházmegye

I. évfolyam

Pongrácz Benedek
Rátkai István
Riesz Benedek
Szalai Tamás
Vörös Dániel

II. évfolyam

Szarka Zoltán
Szlama Ákos

III. évfolyam

Arany Ferenc
Bársony Árpád
Csuja Gergely Zoltán
Gaál Richárd
Szabó Csaba Péter

IV. évfolyam

Dévai Marcell
Ébner Vilmos
Szakács Péter Mihály
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V. évfolyam

Győri Balázs István
Hugyecz Balázs
Lőw Gergely
Ondi Alex
Riz Attila
Vincze Bálint

Székesfehérvári Egyházmegye
Váci Egyházmegye
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Váci Egyházmegye
Egri Főegyházmegye
Pécsi Egyházmegye

Főtisztelendő atyák, kedves Olvasók! A Magyar Egyházirodalmi 
Iskola törekedett ebben a szemeszterben is tartalmas, gazdagító, 
értékes programokat szervezni, felkínálni a papnövendékeknek. 
Ezek azonban nem valósulhattak volna meg a Főtisztelendő atyák, 
és minden kedves Olvasónk anyagi támogatása nélkül. Szívből 
hálásak vagyunk érte! Külön köszönetet mondunk Spányi Antal  
püspök atyának, Pintér Gábor püspök atyának és Léderer Tamás
nak a nagylelkűségükért! Isten fizesse meg! 

A Magyar Egyházirodalmi Iskola bankszámlaszáma:  
CIB 10700691-69426531-51200002

Centralista, A Központi Papnevelő Intézet Magyar Egyházirodalmi Iskolájának lapja
XLVII. évfolyam, 2019. Húsvét. Felelős kiadó: Lőw Gergely, MEI-elnök.

1053 Budapest, Papnövelde u. 7. Tel.:06-1/318-0555. Web: www.kozpontiszeminarium.org 
Tördelés: Magyar Kurír (Fábián Attila).  

Készült a Pharma Press Nyomdaipari Kft. nyomdájában.
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William-Adolphe Bouguereau:  
Szent asszonyok a sírnál című festménye 
(részlet)
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