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KÖSZÖNTŐ 
Nagy szeretettel és 

tisztelettel köszöntöm a 

kedves Olvasót a 

Központi Papnevelő 

Intézet 

papnövendékeinek 

Magyar Egyházirodalmi 

Iskolája nevében. 

„Dicsőség a magasságban 

Istennek és békesség a földön 

a jóakarat embereinek!” – ezekkel a szavakkal dicsérték az 

Istent az angyalok, miután megjelentek a pásztoroknak 

Jézus születésének hírül adására. Jézus születésénél Isten 

dicsőségét, megalázkodását, lehajolását sokszor 

kiemeljük. De egy másik perspektívából szemlélve 

összefügg az emberek békéje Isten közénk jöttével. 

Megtestesülésével Isten kézzel érinthető lett, 

érzékszerveink által is felfoghatóvá vált. De Jézus azt 

tanítja, hogy ne álljunk meg az érzékszervek szintjén, 

hanem lépjünk túl rajtuk.  Ezt a szeretetet, amellyel Isten 

fordult az emberek felé, az érzékszerveinkkel 

felfoghatjuk, de igazán csak a szívünkben érthetjük meg. 

A szívünkkel kell szemlélnünk a megtestesülés 

misztériumát, amelyben a szeretet igaz forrásaként 

lelhetjük meg Istent, mint legfőbb Szeretetet. Ebből a 

szeretetből tud sugározni az a szeretet, amelyben 

megtalálhatjuk az egyéni békét. A II. Vatikáni Zsinat 

Gaudium et spes lelkipásztori konstitúciója szerint a béke 
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nem a „háború hiánya”, hanem gyümölcs, amelyet Isten 

ajándékozott az embereknek. (78.pont)  

Advent, a várakozás időszaka, lehetőséget és teret ad, 

hogy egészen el tudjunk mélyülni Istenben és szemlélni 

tudjuk karácsony misztériumát. Ahogy a jövendöléseket 

olvassuk, a roraték hajnali, sokszor ködös reggelein 

egyedül csak a Világ Világosságát jelképező gyertyák 

égnek, mind lehetőséget adnak eme titokban való 

szemlélődésre. S a szívünkben lakozó Isten lesz, akivel a 

béke útjára tudunk lépni. Miért ne lehetne újból és újból 

megtalálni Jézus megszületését ünnepelve a szívünk 

békéjét?    

Milyen ez a béke, melyet Jézus ad nekünk? Hol és miként 

tapasztalhatjuk meg? Túlmutathat-e a béke az emberi 

egyezményeken? Milyen békére lelhetünk az adventi 

várakozásunkban? Ezekre a kérdésekre keressük a 

választ a Centralista mostani számában írásainkkal, és 

erre biztatok minden Olvasót is, hogy Jézus 

megszületését szemlélve a békesség útjára lépjünk. 

 Pongrácz Benedek, MEI elnök  
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SZOCSKA A. ÁBEL MEGYÉSPÜSPÖK 

ELŐSZÓ 
Békesség néktek! 

A karácsonyt 

mindannyiunk életében 

várakozás előzi meg. 

Várakozunk egy emberi 

szóra, egy szép 

gesztusra, egy ajándékra, 

s ha megkapjuk ezeket, 

az ünnep lényegét 

vélhetjük beteljesedni bennük. Vágyunk rájuk, de amire 

igazán szükségünk van, az Jézus vigasztalása, melyből 

erőt meríthetünk, s az a béke, melyet Ő ígért nekünk. 

Ebben az évben különösen is rászorulunk Urunk, Jézus 

Krisztus vigasztaló szeretetére, s Ő ma sem hagy 

magunkra, számíthatunk Rá, szól hozzánk: 

„Békességet hagyok rátok.” 

Mindannyian békét szeretnénk: békét, mely betölti a 

szívünket, melyben életünket élhetjük. A 

hétköznapokban sokszor tapasztalunk önmagunkban és 

a világban békétlenséget, nyugtalanságot, szorongást, ám 

nem mindegy, hol keressük a nyugalmat, kitől vagy mitől 

várjuk, hogy békére leljünk, békében töltsük ránk szabott 

éveinket.  

Mintha a körülöttünk lévő világ is kívánná e békét, de 

elérnie mégsem sikerül. Talán azért, mert kívülről érkező, 

anyagi természetű dolgok, célok által akarja 
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megvalósítani. Jézus egészen mást kínál: az Ő belső, lelki 

békéjét. Ezzel a lelki békével akar mindnyájunkat 

megajándékozni, vigasztalni: 

„Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a 

világ adja. 

A belső béke elsősorban nem a külső, világi, anyagi 

természetű dolgoktól, hanem a lelki életünktől függ. A 

lelki béke a helyes lelki élet következménye: aki nem él 

lelki életet, abban nincs lelki béke. Jézussal való 

kapcsolatunk – az őszinte ráhagyatkozás, Hozzá intézett 

szavaink, felénk forduló kéréseinek teljesítése, vagy ha ez 

nem sikerül, akkor bocsánatkéréseink – a lelki békénk 

igazi forrása. Ezt a kapcsolatot nevezzük lelki életnek, 

melynek megerősítését is Tőle kapjuk: 

„Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.” 

Karácsony nagy titka az, hogy Jézus kapcsolatba lép 

velünk és általa békére lelünk. 

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem 

úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a 

szívetek, s ne csüggedjen.” (Jn14, 27) 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott Karácsonyt 

kedves mindnyájuknak: +Ábel 

    



MUTASD MAGAD 
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 EGYED VIKTOR 

1996-os születésemtől kezdve 

Bodajkon éltem szüleimmel, illetve 

öcsémmel. Szüleimnek hála már 

gyermekkoromtól kezdve szinte 

minden vasárnapi szentmisén részt 

vehettem. Gimnáziumi éveim alatt 

is kitartottam a Jóisten mellett, 

megéreztem a bodajki Mindenkor Segítő Szűzanya 

különleges közbenjárását életemben.  

Már végzősként is foglalkoztatott a papság gondolata, de 

ekkor még nem mertem igent mondani az Isten hívására, 

így a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Kar nemzetközi tanulmányok 

szakára jelentkeztem, ahol a BA és az MA diplomát is 

megszereztem.  

Az egyetem alatt még erősebbé vált a hívás, azonban 

ekkor még szerettem volna magamat kipróbálni a munka 

világában, az életben civil szakmában. Ekkor keresett 

meg plébános atya azzal, hogy szeretné, ha együtt 

dolgoznánk az akkoriban megújult bodajki Segítő Szűz 

Mária-kegyhelyen. Kis gondolkodás után elfogadtam az 

állást, azt éreztem, hogy az Isten így próbál segíteni az 

„igen” őszinte kimondásában.  

Nagy kegyelemnek éltem meg, hogy minden nap a 

Szűzanya közelében lehettem, és végre őszintén ki 

tudtam mondani: „Uram, legyen meg a te akaratod!” 

Természetesen ehhez nagyban hozzájárultak a 

kegyhelyen szolgáló atyák, illetve a velem szolgáló 
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világiak, akik szeretettel, bölcsességgel és mély hittel 

vettek körül.  

Kérem a kedves Olvasót, hogy imádkozzon papi és 

szerzetesi hivatásokért, illetve azért, hogy a Jóisten tegye 

teljessé a Jót, amit megkezdett bennünk. 
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 PINTÉR BALÁZS 

Pintér Balázs vagyok a Váci 

Egyházmegye papnövendéke. 

Püspöke 2021. augusztus 14-én vett 

fel a papnövendékek sorába és 

miután eltöltöttem a propedeutikus 

évet Kismaroson, Excellenciás 

Marton Zsolt püspök atya a 

Központi Szemináriumba küldött tovább. Meghívás 

alapmozdulatai mind a jelentős megtapasztalásoknak 

köszönhető, amelyeket Isten felém engedett.  

A legelső pillanat, amikor az Atya elültette a szívembe a 

gondolat csíráját egy köznapi misén történt. A mise 

közben „mea maxima culpa” elbambulva, a 

gondolataimba süppedve ültem, amikor egy roppant 

gyenge hang a belsőm legmélyéből megszólított: „Mi 

lenne, ha pap lennél?” És valahonnan a szívem egyből 

értette a választ, a szívem már ekkor igent mondott, de az 

eszem ennél világiasabb volt és megerősítést kért. Innen 

viszont az Isten számtalanszor engedett be szeretetébe és 

árasztott el kegyelmével. Mégis az utolsó és 

legjelentősebb lépcsőfokot fogom elmesélni, ami teljesen 

meggyőzött arról, hogy Isten igent mondott rám és 

megadta a kegyelmét, hogy én is igent tudjak mondani rá.  

Egy őszi este a táborban, ahol visszatérően táboroztattam, 

a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösségben egy 

közös Szentségimádáson vettünk részt. Ez a közösség 

karizmatikus alapokon nyugszik, amely lelkiséggel nem 

minden esetben tudok azonosulni, de mégis érezhető, 

szinte tapintható a légkörben Isten jelenléte, mindezeket 
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összefoglalva vonzott folyamatosan, mint a lepkét a 

lámpa fénye. Ezen a Szentségimádáson a megszokott 

dalokat játszották a tábor gitárosai. Nem igazán áll közel 

hozzám az Eucharisztia ilyen típusú imádása, így a 

jelenlétemet meg-megszakítva voltam csak a Szentség 

előtt. Az egyik ilyen kápolnába való betekintésem során 

viszont nem tudtam tovább haladni a már jól bevált 

körözésemen. Megálltam, betekintettem a kápolnácskába 

és ott ragyogott középen a Szentség. Ragyogott, vakító 

fénnyel égett, de nem akartam becsukni a szemem, 

ugyanis engem nem vakított a fény. Ekkor ütött a 

szívembe a gondolat. Szerelmes lettem. Minden korábbi 

tudásom, amit megkaptam másoktól az Eucharisztikus 

Jézusról ott és akkor kicsúcsosodott. Felismertem a 

Szentségbe elrejtőzött Krisztus. Közelebb léptem, a falnak 

támaszkodtam és csak hagytam azt, hogy az Isten 

szeretete visszhangozzon bennem.  

Ahogy ott álltam megértettem, hogy az a tekintet, az az 

érzelemvilág, ami most bennem van, habár hasonlít, arra, 

amit akkor éreztem, amikor azokra a lányokra néztem, 

akikbe szerelmes voltam, de mégis egyértelmű volt a 

mélyebb megérintettség. Ezzel éreztette meg velem az Úr 

és ezzel világította meg bennem, hogy mit jelent az, 

amikor az atyák azt mondják, hogy szerelem nélkül ez 

nem megy… 
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 VARGA MÁTÉ 

Varga Máté Gábor vagyok, a 

Debrecen-Nyíregyházi 

Egyházmegye papnövendéke. 

2001 júniusában születtem 

Miskolcon, ahol jelenleg is élek 

szüleimmel és húgommal. 

Középiskolai tanulmányaimat a 

miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban végeztem 

biológia tagozaton, majd a sikeres érettségit követően két 

szemeszteren át jogász szakon tanulhattam a Miskolci 

Egyetemen. 

Kifejezett vallásos neveltetést nem kaptam, ennek 

ellenére nagymamáim testvérei fontosnak tartották a hit 

magjának elültetését szívemben, mikor kisgyermek 

voltam. Általános iskolai tanulmányaim alatt viszont a 

világi, Istent nem ismerő környezet hatására 

eltávolodtam az Egyháztól, ámbár alkalomadtán – 

leginkább húsvétkor – részt vettünk görögkatolikus Szent 

Liturgián édesanyám szülőfalujában, a magyar-román 

határ menti Teremen. A máriapócsi könnyező 

Szűzanyához is többször ellátogattunk és Hozzá 

fohászkodtunk, ennek is köszönhető, hogy hitem lángja – 

még ha csak pislákolt is – sosem égett ki.  

18 évesen viszont az Egyházzal való újbóli találkozásom 

gyökeresen megváltoztatta a világról, s az életről alkotott 

képemet, felfogásomat. Az Úr érintése folytán arra lettem 

figyelmes, hogy a profán, hétköznapi létemből eddig 

valami hiányzott, de azt az ürességet mintha egyből 

betöltötte volna akkor a Szentlélek. Elkezdtem Istent, 
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illetve a katolikus kereszténységet jobban megismerni a 

Szentíráson, lelki olvasmányokon keresztül, melyekből 

kiderült számomra, hogy a mai világ sötétségében Jézus 

Krisztus jelenti az igazi világosságot, amely minden 

embert megvilágosít (Jn 1,9). Mikor már több tervvel a 

hátam mögött elérkeztem a felvételihez, még ekkor is a 

hivatást keresve elém került az az elgondolás, hogy lehet, 

hogy az Úr Jézus szeretetét, irgalmát kellene hirdetnem és 

továbbadnom e teremtett világban. A hívó szavában 

többet éreztem, mint azt, hogy magánemberként 

kövessem, így 2022 tavaszán jelentkeztem Palánki Ferenc, 

Debrecen-Nyíregyházi megyéspüspöknél, aki a Központi 

Papnevelő Intézetbe küldött, hogy az itt elsajátított 

tudással, lelkiséggel és hitemben való megerősödéssel 

válhassak Krisztus és az Ő népének szolgájává.  
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BESZÁMOLÓ 
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ADORJÁN SZABOLCS JÓZSEF 

„MAGA A TERMÉSZET 
SÓVÁROGVA VÁRJA ISTEN 
FIAINAK 
MEGNYILVÁNULÁSÁT” 
Idén nyáron a Szombathelyi 

Egyházmegyében megrendezésre 

került az Egyházmegyei 

Családtábor, melynek helyszíne 

Velem-Novákfalva, a Kőszegi-

hegység lábánál megbúvó falucska 

volt. Egyházmegyénk erre a 

természethez közeli, idilli helyre hívta idén a családokat, 

hogy együtt, közösen táborozzanak. Az idei tábor 

mottója: Közösség, Részvétel és Misszió volt, kötődve a 

Szentatya által meghirdetett szinodális úthoz. 

Véleményem szerint negyedikként a Béke szó is 

hozzátehető, hiszen visszagondolva a tábori élményekre, 
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meghatározó volt számomra az a békés hangulat, amit 

megtapasztalhattam. 

Az idei táborban volt szerencsém nekem is segítőként 

részt venni. Bár eddig még nem voltam ehhez hasonló 

táborban, nagy örömmel és érdeklődéssel fogadtam a 

meghívást. A táborhely a családok számára tökéletes 

helyszínül szolgált a pihenésre, természetjárásra és az 

Istennel való kapcsolatteremtésre. Öt napot töltöttünk el 

ott, nagyjából negyven családot táboroztattunk, kis- és 

nagycsaládosokat egyaránt. Együtt étkeztünk, 

imádkoztunk és játszottunk. Egyik nap a tábor egész 

közössége felzarándokolt a közeli hegyre, a Szent Vid 

kápolnához is.  

Délelőttönként a felnőtteknek előadásokat tartottak a 

nagyteremben. A meghívott vendégelőadók nagyon 

értékes gondolatokat adtak a szülőknek, főként a családi 

élet, és vallási témák kerültek elő. Eközben mi a 

gyerekekkel foglalkoztunk. Három korcsoportra voltak 

osztva: óvodások, alsósok, felsősök; mindegyik 

csoportnak saját foglalkoztatói voltak. A kispapok a 

felsősök korosztályánál segédkeztek, köztük én is.  

Minden délelőtt együtt játszottunk, főként körjátékokat, 

sorversenyeket, de sokat métáztunk vagy éppen 

festettünk is. 

A hangulat mesébe illő volt, a gyerekek jókedve, a fényes 

napsütés igazi nyári hangulatot teremtett. S ebben a 

környezetben számomra elveszett a világ minden 

problémája. Ezekben a napokban egy kis világba 

csöppenhettem, amikor az ember nemcsak önmagával, 

hanem a másikkal is foglalkozik.  
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Együtt voltunk közösségben, együtt hallgattuk az 

előadásokat, együtt étkeztünk, együtt imádkoztunk. Nem 

maradt ki senki a jóból, a részvétel alól senki nem 

húzhatta ki magát. Megérthettük a misszió igazi 

lényegét, s közelebb kerülhettünk Istenhez. S béke 

hatotta át a teret, az embereket. Tudtuk egymást igazán 

szívből szeretni, s elfogadni egymást olyannak, amilyen. 

Hálás köszönettel tartozom a tábor főszervezőinek, hogy 

ott lehettem és segédkezhettem a tábor lebonyolításában. 

Három évente kerül megrendezésre a tábor 

egyházmegyénkben. Remélem, a következőben is részt 

vehetek! 

Fotó: Magyar Kurír / Lambert Attila 
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FINTA ZSOLT 

BÉKE A SZENTJÁNOSBOGÁR 
LELKINAPOKON 
"Isten országa ugyanis nem étel és nem 

ital, hanem igazság, béke és öröm a 

Szentlélekben. " (Róm.14,17) 

A Szentjánosbogár közösség nyári 

táborainak felépítése, lelki íve által 

könnyedén megtapasztalható Isten 

országa, a béke és az öröm a 

Lélekben. Nem hiába hívják lelkinapoknak ezeket a 

táborokat és Jézust pedig a “legfőbb bogárnak”. A 30 éve 

működő közösség a mai napig a kezdetekben kitalált 

koncepcióval szervezi a lelkinapjait. Mik ezeknek a főbb 

pontjai? Melyek azon elemei, amelyek felépítik egy-egy 

adott településen Isten országát? 

 

A befogadás élménye 

A táborok mindig egy településen kerülnek 

megrendezésre, egy olyan helyen, melynek a közössége 

igényli ezt, vágyik, hogy az ország több pontjáról 100-120 

hívő gyerek érkezzen. Idén 6 településen volt gyerektábor 

(10-16 évesek), 2 településen ifjúsági tábor (17-21 évesek). 

A gyermekek, ifjak befogadó családoknál laknak. Így már 

a hét elején kinyílik Isten országának a “kapuja”, hiszen: 

“Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, 

engem fogad be.” (MT 18,5). Így nem csak a befogadó 

családoknak nyílik meg a szíve, hanem a gyermekek is 
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megtapasztalják az ingyenes szeretetet. Este hazatérve 

elmesélik a családoknak, mi történt velük az adott napon, 

mintegy exament (jezsuita imamódszer) végezve, 

visszatekintve a nap eseményeire, közösen fedezik fel, 

hogy aznap hol volt Isten jelen az életükben.  

 

A lelkinapok íve 

A gyerekek 10-12 fős csoportokba kerülnek elosztásra, két 

vezetője van minden csoportnak. A táborozók, mivel az 

ország több pontjáról érkeznek, általában nem ismerik 

egymást, vagy csak néhány tagját ismerik a csoportnak 

(lehet kérni, hogy egy-egy baráttal együtt osszanak be egy 

csoportba). Így a lelkinapok alatt a csoportkohéziót segítő 

elemek vannak: hétfőn sportverseny (kis 

együttműködés), kedden missziózás (a település minden 

házába becsöngetnek, meghívva a lakókat egy ünnepi 

szentmisére - itt már együtt viszik Jézus örömhírét), 

szerdán akadályverseny, ahol már a vezetőik nélkül 

teljesítik az akadályokat (ezen a napon már nagyobb 

együttműködés alakul ki), csütörtökön egy színdarab, 

élményképek keretén belül jelenítik meg a lelkinapok 

élményeit, együtt feldolgozva és megjelenítve a hét lelki 

történéseit. Péntekre már kialakul egy olyan bizalom a 

csoporttagok közt, amely a bizalomjátékokban jelenik 

meg. A “bogárpedagógia” fontos része a játék. Az esti 

tábortűznél teljesedik ki a közösségi érzés, hogy egy hétig 

szeretve voltam, egy hétig szerettem feltétel nélkül. A 

béke teljességéhez, amely a szívünkben ilyenkor 

megszületik, még hozzátartozik az utolsó szentmisén egy 

olyan aktus, amikor a Mi atyánk imádsága után, a legyen 

békesség köztünk felhívást követően lehetőség van a 
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kiengesztelődésre, ha esetleg a héten valakit 

megbántottunk, bocsánatot tudunk tőle kérni, hogy 

tényleg a békével a szívükben térjenek haza, így vigyék 

az emberek közé Krisztus fényét. 

 

 

A napi szentmise 

A lelkinapok során minden nap szentmisén veszünk 

részt. A közösség specialitása, hogy a Mi atyánk 

elimádkozása után még egy kis éneket énekelünk - még 

fogva egymás kezét: 

“Küld az isteni szó, legyen a béke ereje véled, járj mint békehozó, 

kegyelem hordozó!” 

Talán ez az a pillanat, amikor átélhetjük Krisztus békéjét 

a szívünkben, olyan túlcsorduló mértékben, hogy azt 

tovább is kell adnunk a testvéreknek, kik az éjben járnak, 

ezért küldött az Isten Szentjánosbogárnak, ahogyan Sík 

Sándor írja a versében, amiről a közösség a nevét kapta. 

 

A tábor témája 

Egy műhely dolgozza ki év közben a táborok témáját, 

amelyet a vezetők kézhez kapnak egy füzet formájában. 

Az összes táborban ugyanazon - a gyerekek, kamaszok, 

ifik mindennapjait és istenkapcsolatát érintő - témákat 

dolgozzák fel, s ennek az egyidejűségnek van egy 

misztikus érzése is.  
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A vezetők 

A vezetőket egy éves képzés során képezzük ki, a 

pedagógiai és pszichológiai módszertanon túl a 

legfontosabb talán a Szent Ignáci-i lelkigyakorlat, ahol a 

vezetők megtapasztalhatják Krisztus békéjét. Ezzel a 

békével a szívükben érkeznek a lelkinapokra, hogy 

vezessék egy héten át a rájukbízottakat Isten országa felé. 

 

 

 

A háttér imádkozók 

A tábor során több “régi bogár” van, aki már nem tud 

aktívan táborozni, így ők a lelkinapok hetén imádkoznak 

a táborozókért, hogy minden rendben történjen. Ez a 

háttértámogatás is hozzájárul ahhoz, hogy a 

lelkinapokon: „Legyen velünk kegyelem, irgalom, 

békesség az Atyaistentől és Jézus Krisztustól, az Atyának 

Fiától igazságban és szeretetben!” - ahogyan Szent János 

apostol - a közösség védőszentje - írja második levelében.  
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PONGRÁCZ BENEDEK 

IFJÚSÁGI ZARÁNDOKLAT 
Hol találjuk a békét a 

gyengeségben? Érezhetjük-e a 

békét szívünkben ott, ahol saját 

magunk gyengeségével 

találkozunk? Ott van-e az Isten 

akkor, amikor szembe kell néznünk 

fáradtságunkkal, 

kiszolgáltatottságunkkal? Lehetnek ezek a béke 

pillanatai?  

Közel 20-an indultunk el fiatalok augusztusban 

Zalaegerszegről azzal a céllal, hogy csaknem 100 

kilométeren keresztül zarándokoljunk, és Istennel 

találkozzunk. Ahogy a zsidó nép a vándorlása közben 

megtapasztalt gondviselést, kísértést, és azt, ahogy 

Istennel találkozott a pusztában, valami hasonlót éltünk 

át mi is ebben a három napban. Megtapasztalva azt, hogy 

elhagyva mindennapi rutinunkat, a pusztába való kilépés 

lehetőséget ad arra, hogy találkozzunk Vele, aki életet ad 

a pusztában. 

A rózsafüzér tizedei után mindig tartottunk 15-20 perc 

csendet. Időt hagytunk arra, hogy a titkokról szóló 

elmélkedéseket átgondolhassuk, elmélyíthessük 

magunkban. Majd mindazt, ami ilyenkor bennünk volt, a 

lépés ritmusában megosszuk az Atyával. Mély, 

bensőséges pillanatok ezek, melyek meghatározóak a 

zarándoklat megélése közben. Hasonlóan bensőségessé 

tették a zarándoklatot azok a pillanatok, amikor 
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megtapasztaltuk egymás fáradtságát, sebeit, akár testi 

fájdalmát. És sokszor a saját fájdalmunkkal is szembe 

kellett nézni, azzal, 

ahogy megmutatkozik 

fáradtságunk, testi 

gyengeségünk. Mégis 

mi jó ebben? És hol van 

ebben a béke? Nem csak 

szenvedés ez? 

 

Amikor már nehezen 

visznek lábaink, a 

közelben felbukkanó cél 

is messzinek tűnik., és 

csak az az érzés kering 

bennem, hogy mikor 

érek már oda? Ilyenkor 

csak magamra, 

fáradtságomra figyelek, 

hogy erre nem vagyok 

képes, és feladom. De ha 

egy kicsit körülnézek, 

látom az eső után 

feltűnő Napot, amely a 

ködön átszűrődve szólít 

meg. Ahogy ebben a 

napütésben a nyári eső 

által elázott rovarok 

sütkéreznek, és a 

madarak újra szárnyra kelnek, szárítkoznak. 

Feltárulkozik a Nap, mely világosságot hoz az életünkbe, 
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amely életet ad, s amely melegében szívünk melegét is 

meglelhetjük. Ez az a béke forrása, amely értelmet ad 

minden szenvedésnek, fáradtságnak, szenvedésnek. Nem 

egyszerű mazochizmus, sem önérvényesítő nagyra törés, 

hanem az Istennek szentelt idő egyik olyan módja, ahol 

saját horizontunk széléig elérve járhatunk Istennel, az Ő 

közelségében, az Ő békéjével. 
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RÁTKAI ISTVÁN 

KARITÁSZ-TÁBOR, NYÁR A 
BÉKE SZIGETÉN. 
Az idei nyáron is pár héten 

keresztül segítő lehettem a 

Szombathelyi Egyházmegyei 

Karitász nardai napközi táborában. 

A kisfalu plébániáján 8 héten 

keresztül megrendezésre kerülő 

táborban minden évben a helybeli 

gyermekek mellett mindig fogadunk a társadalom nehéz 

körülményei között élő 1-1 réteget. Idén a háború miatt 

nehéz helyzetbe került kárpátaljai valamint ukrán 

családokat láttunk vendégül. Voltak, akik csak pár napot 

töltöttek velünk, de voltak, akik az egész nyarukat 

Nardán töltötték.  

A gyermekek nagyon nehéz körülmények közül érkeztek. 

Sokan elvesztették otthonukat, barátaikat, rokonaikat, 

vagy szüleiket. Őszintén megvallva félelemmel kezdtem 
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meg a tábort, tudva a gyermekek, s családjaik nehéz 

helyzetéről. Sokat gondolkoztam, hogy mit tehetek én 

egyáltalán, ami a gyászukat, a honvágyukat, 

szomorúságukat enyhíti. A közös nyelv hiánya is 

nehezítő körülmény volt. Legalább is úgy tűnt elsőre. A 

tábor kezdetéig, ha nem is napról-napra, de követtem a 

háború eseményeit a híradásokból, de ez a táborral 

megszűnt. Ott, Nardán, azon a kis plébánián mintha a 

béke egy különös helyszíne épült volna fel. 

A sok játék, az egymás meg nem értéséből akadó 

szórakoztató események, a közös együttlét 

megteremtették a közös nyelvet köztünk, magyar segítők, 

gyermekek és az ukrán családok között. Egy-egy 

csocsómérkőzés, foci, sorverseny, kézműveskedés, 

szentségimádás és még sorolhatnám, amelyek során 

együtt játszhattunk, együtt lehettünk, megteremtették a 

béke különleges szigetét.  

Én, aki vágytam arra, hogy valahogy egy kis nyugalmat, 

békét tudjak adni, közvetíteni a menekült családoknak, rá 

kellett eszmélnem, hogy mindezeket az ukrán gyermekek 

adták meg nekünk. A gyermeki játék, nevetés 

elfeledtették velem a háború borzalmait, s már nem 

pusztán a menekült gyermekeket láttam bennük, hanem 

a béke követeit, akiknek szemükben olykor ugyan 

feltűntek a szomorúság könnycseppjei, de mosolyukban, 

egy-egy megtanult közös szóban, énekben a Jóistennek 

egy különös ajándékát tudtam felfedezni, a szavakkal oly 

megfoghatatlan békét. Így lett egy kicsiny plébánia 

néhány ukrán gyermeknek köszönhetően is a béke szigete 

számomra.  
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NÉMETH NORBERT 

ZARÁNDOKLAT A BÉKE 
JEGYÉBEN 
A zarándoklat többet jelent, mint 

egy kitűzött vallási jelentőséggel 

bíró hely felkeresése és az oda való 

megérkezés, számomra felér egy 

terápiával, amely jót tesz a 

léleknek. Gyógyít, megnyugtat, 

feltölt és amikor a zarándoklásra 

gondolok, mindig eszembe jut a béke. Az a béke, amely 

sugárzik a zarándokhelyek légköréből, amely megérinti 

az ember lelkét. Bizonyára mindannyiunknak van egy 

kedves hely, ahová szeretünk elzarándokolni, ahol 

egyszerűen jó jelen lenni, ahová visszavágyunk. Az a 

hely, ahol megtapasztalhatjuk az Isten szeretetéből áradó 

békét. Indulhatunk fájó szívvel, nehéz terhet hordozva, 

megfáradtan, de megérkezve olyan érzés tölt el 

bennünket, mintha Isten tenyerébe csöppennénk.  

Az én zarándoklatom közel másfél évtizeddel ezelőtt 

kezdődött, amikor az adventi várakozás idején 

megszólítva éreztem magam. Olyan élményben volt 

részem, mely után vágytam arra, hogy újra szorosabb 

kapcsolatot ápoljak a teremtő Istennel. Az ünnepekhez 

közeledve egyre erősebb vonzódást éreztem, hogy a 

lelkemben is újjá tudjon születni a gyermek Jézus és 

tudjon körül venni az a béke, amely a betlehemi 

éjszakából sugárzik. Ezt az érzést szerettem volna átélni 

azon a helyen, ahol mindez kétezer évvel ezelőtt történt.  



 

 

centralista 2022. KARÁCSONY                           31 

 

B
E

S
Z

Á
M

O
L

Ó
 

Néhány hónap múlva útra keltem és első zarándokutam 

a Szentföldre vezetett, amely egyben egy tanulmányi úttá 

is vált. Abban az időben a kertészeti egyetem végzős 

hallgatójaként nagy dilemma volt számomra, hogy 

milyen szakdolgozat témát válasszak. Izrael 

növényvilága elragadott a tavaszi pompájában így 

egyértelművé vált számomra, hogy ebben az irányban 

kell elindulnom. Békességet éreztem és nagy lendülettel 

merültem bele a biblia növényvilágának 

tanulmányozásába. Ezentúl az a spirituális utazás, 

amelyet Jézus földi életének fontosabb helyszínein 

megtapasztal az ember, a léleknek szeretettel átitatott 

állapotát tükrözi, amely a békébe torkollik.  

Hazatérve egyre gyakrabban vágytam hasonló érzésre, 

így a zarándoklatok rendszeressé váltak az életemben. 

Egyik legmeghatározóbb és lelki élményekben 

leggazdagabb zarándokutam az El Camino volt, melyet a 

nagyböjti időszakra terveztem, hogy aztán megérkezve 

Jézus feltámadásának ünnepét Santiago de 

Compostellaban ünnepelhessem. Az út során először 

éreztem ilyen erősségben Isten közelségét, aki kezét 

nyújtva vezetett az úton, ahol semmi nem tűnt 

akadálynak. Ott nap mint nap útra kelünk, de mégis 

érezhetjük, hogy lelassulunk és megállunk. Mi vár ránk? 

Gyönyörködni Isten csodálatos művében, közben 

megtapasztalni a csend erejét, ami körül vesz. Nincs jelen 

a félelem, a szorongás, a reményvesztettség, hiszen Isten 

nap mint nap kiáradó kegyelmei által a lélek békére talál. 

Ezt a békét számtalanszor megtapasztaltam a következő 

évek során Medjugorjéban is, ahol a Szűzanya féltő-óvó 
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karjaiban biztonságban érzi magát az ember. Mária ma is 

hív bennünket a békére:  

„Drága gyermekek! Isten megengedi nekem, hogy veletek legyek 

és a béke útján vezesselek benneteket, hogy így személyes 

békétek által építsétek a békét a világban. Veletek vagyok és 

közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál, hogy adjon nektek erős 

hitet és reményt a jobb jövőbe, amelyet veletek szeretnék 

felépíteni. Legyetek bátrak és ne féljetek, mert Isten veletek van." 

Tudnunk kell igent mondani a hívásra, hiszen életünk 

célja a Teremtő kezében van. Ennek tudatában kell 

járnunk zarándokutunkat a végső beteljesedés felé. Mária 

bátorít bennünket és kezünket fogva szeretne elvezetni 

fiához Jézus Krisztushoz, hogy általa békére találjon 

minden ember és béke vezérelje az egész világot.  
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ADVENTI ELMÉLKEDÉS 
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RIESZ BENEDEK 

ADVENT I. VASÁRNAPJA 
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 

Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé 

napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, 

nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor Noé 

beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem 

következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta 

mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. 

Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a 

másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket 

fölveszik, a másikat otthagyják. 

Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a 

ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy 

melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, 

hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az 

Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. 

Mt 24,37-447 
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Felgyúlnak az első fények. 

Megkezdődik valami. Elindulunk 

valami felé, ami máris a miénk. Vár 

bennünket egy közelség, ahol 

otthon lehetünk, vár bennünket 

Valaki, aki eláraszt élettel, vár 

bennünket egy Személy, hogy 

átkarolhasson jelenlétével. 

Idén ez a bizonyos Valaki mintha valami többre hívna 

mindnyájunkat. Az adventi időszak sokunknak talán 

elsősorban nem az elcsendesedésről, a meghittségről szól 

– bármennyire is szeretnénk. Elvonhatnak bennünket az 

otthoni, a munkahelyi feladatok, a sokféle szolgálat, a 

közelgő vizsgaidőszak vagy éppen az ünnepre való 

készülettel kapcsolatos teendők. Mindez elvihet 

bennünket az igazán lényegestől.  

Azonban van egy meghívásunk, hogy Isten legyen az, 

Aki elvisz minket, hogy Ő legyen, Aki vezet mindennapi 

munkálkodásunkban. Ráhagyatkozhatunk, fülelhetünk 

hangjára, hogy akár az egyszerű hétköznapok során, itt és 

most éppen merre hív, hogyan bátorít, mire szólít. Ez a 

keresés egyúttal az Ő jelenlétébe visz minket, abba a 

térbe, ahol élet, ahol szeretet lakozik, abba a térbe, amely 

egyedül igazán lényeges.  

Isten csendesen utat mutat, hogy idén hogyan is adhatjuk 

a legtöbbet szeretteinknek. Ajándékok lázas keresése, 

vásárlása helyett, azt hiszem, arra indíthat bennünket, 

hogy fedezzük fel azt a szavakkal kifejezhetetlen 

ajándékot, azt a mérhetetlen gazdagságot, amelyet Ő 

tartogat nekünk. Nem csupán majd karácsony ünnepén, 
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hanem már most. Zörget az ajtónkon, szívünk ajtaján, 

várja, hogy beléphessen személyünk minden területére, 

hogy benső hajlékunkban szállást vegyen, hogy életünk 

minden mozzanatát elárassza személyes gondviselésével, 

vigasztalásával, gyógyító érintésével, végtelen békéjével, 

erőteljes lendületével és határtalan örömével. 

Naponta várja, hogy egészen kitárjuk Neki ezeket a 

bizonyos kapukat. Istentől megajándékozva pedig mi is 

ajándékká válhatunk mások számára. Talán ez a legtöbb, 

amit egymásnak adhatunk.  

Advent első vasárnapján ez az elsőre esetleg különösnek 

ható evangélium is valamiféleképpen erre hív minket. Az 

Emberfia eljön, és szeretne magához vonni bennünket, 

szeretne elvinni bennünket. Ő egyszerre hordoz és küld, 

Ő a teljességre hív, a teljességet ajándékozza 

mindnyájunknak. Ma is.  
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VÉGHSEŐ PÉTER 

ADVENT II. VASÁRNAPJA 
Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, 

és így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” 

Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: 

A pusztában kiáltónak szava: 

Készítsétek elő az Úr útját, 

tegyétek egyenessé ösvényeit! 

János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. 

Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész 

Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő 

megkeresztelte őket a Jordán folyóban. 

Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá 

megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki 

indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag 

elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne 

higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk 

Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud 
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Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák 

gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó 

gyümölcsöt nem terem! 

Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki 

énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy 

a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg 

titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. 

A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben 

elégeti!” 

Mt 3,1-12 

 

A Messiás előfutára, Előhírnök, 

próféta, tanító, aszkéta. A papok, s 

minden hívő kiváló példaképe 

Keresztelő Szent János. A 

pusztában él, sáskát és vadmézet 

eszik, teveszőr ruhában jár. Mégis, 

tömegek hallgatják tanítását, s 

hatására bűnbánatot tartanak. Még Heródes király is félt 

tőle, mert annyira igaz és szent ember volt (vö. Mk 6,20). 

Az ő alakján keresztül megtanulhatjuk, hogy milyen 

lélekkel kell készülni az Úr érkezésére, a karácsonyra. 

Először is, ő az Előhírnök. „Ő volt az, akiről Izajás próféta 

ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő 

az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” Keresztelő 

Szent Jánost az utolsó prófétaként tartjuk számon, mert az 

ószövetségi prófétákhoz hasonlóan ő is bűnbánatra 

szólította fel a népet. Mindezt azért, hogy a nép fel legyen 

készülve az Úrral való találkozásra. Miért kell ehhez 

bűnbánat, miért kell böjtölni adventben? Minden ember, 
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mikor készül egy nagy eseményre az életében (házasság, 

szentelés, új munkahely) igyekszik mindent elrendezni az 

életében, hogy minél jobban arra az eseményre 

összpontosíthasson, minél jobban át tudja élni azt. 

Krisztus is, nyilvános működésének megkezdése előtt 

elvonult a pusztába, hogy imával és böjtöléssel 

felkészüljön az előtte lévő hosszú útra. Nekünk ugyan 

nem kell kivonulnunk a sivatagba, de meg kell találnunk 

a szívünkben rejlő végtelenül csöndes pusztát, amelyben 

egyengetjük az Úr útját, hogy a szívünkbe költözhessen, 

s bennünk lakozzék.  

Másodszor, Keresztelő Szent János alakja azért is példa 

számunkra, mert akármilyen nagy karizmája, erős 

karaktere van, amivel tömegeket tud mozgatni, nem saját 

maga javát szolgálja ki, hanem mikor felismerte Jézusban 

a Messiást, azt, „aki énutánam jön, az erősebb nálam; arra 

sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő 

Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket” akkor 

félreállt. Az Előfutár, miután előkészítette az utat, jól tudja, 

hogy nem ő a főszereplő, hanem Krisztus. Ő mégsem 

taszítja el magától Jánost, hanem megalázkodik, s 

megkeresztelkedik János kezei által. A karácsonyra való 

készület végén sem azt kéri tőlünk Krisztus, hogy lépjünk 

arrébb, hagyjunk helyet neki, hanem odahív minket 

magához, a jászol mellé, hogy ünnepeljünk, mert 

megalázkodott, s emberré lett.  

Keresztelő Szent János nem tétlenül várta az Urat, hanem 

felkészítette magát és másokat a Vele való találkozásra. 

Adja Isten, hogy a nagy esemény, a karácsony előtti 

böjtölésünk és imádságunk utat építsen szívünkbe, hogy 

idén is megszülethessen ott Krisztus! 
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ILLYÉS DÁVID 

ADVENT III. VASÁRNAPJA 
Abban az időben: 

Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, 

elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te vagy-

e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus igy 

válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, 

amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a 

halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az 

örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!” 

Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: 

„Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán 

széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy 

finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában 

járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? 

Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál 

is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták: 

Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat 

teelőtted. 
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Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem 

támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb 

az, aki a legkisebb a mennyek országában. 

Mt 11,2-11 

Valamikor az ember nehezen tud 

gondolkodni. Nem jut semmi az 

eszébe, hiába gondolkodik, agyal 

rajta, egyszerűen nem születik új 

ötlet. Különösen akkor nehéz, 

amikor a Szentírás egy adott 

szakaszán kell gondolkodni. Próbál 

egyszerre megfelelni saját magának és másoknak, hogy 

Isten üzenete eljusson a legmegfelelőbb formában. 

Bevallom őszintén én is ebben a dilemmában vagyok, 

amikor Advent III. vasárnapjának evangéliumáról kell 

írnom. Egyszerűen nem jönnek azok a jó gondolatok, 

amelyekkel még jobban dicsőíteném az Isten Fiát, Jézus 

Krisztust, ezért egy másik módszerhez folyamodok. 

Segítségül hívok egy festőt, aki bár már régen elhunyt, 

művei, amiket hátrahagyott, minden szónál többet 

mondanak. Idősebb Pieter Bruegel-re gondolok, aki a 16. 

század egyik legnagyobb festője volt. Számomra azért 

különlegesek az ő alkotásai, mert stílusa jellegzetes, 

egyedülálló. Stílusát a realizmushoz lehet hozzákötni, 

hiszen képei nagyon aprólékosak, kidolgozottak, 

részletgazdagok. Eredetileg rajzokat és rézmetszeteket 

készített, amelyet később a festészetben tudott 

kamatoztatni. Festményei a színek használatától 

különlegesek, hiszen a sárga, zöld, barna különböző 

árnyalatai uralkodnak, így műveit az egyszerű földhöz 
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ragadtság jellemzi. Amikor az ember a festő műveit nézi, 

már majdnem olyan, mintha a föld illata csapná meg az 

orrát. Ezért nevezik Paraszt festőnek, hiszen ő nem a 

hősöket festette le, hanem a nép egyszerű gyermekeit 

vitte a vászonra. Számos híres festménye van, mint 

például a Bábel tornya, Ikarusz bukása, vagy a 

Parasztlakodalom című alkotása. 

Keresztelő Szent János prédikációja című festményéről 

szeretnék pár szót ejteni, hiszen ez áll legközelebb az 

evangéliumhoz. Másrészről pedig ezt a festményt 

bármikor meg lehet tekinteni, hiszen Budapesten, a 

Szépművészeti Múzeumban van kiállítva. Nézzük meg 

alaposan a festményt. Legyünk figyelmesek a legapróbb 

részletekre is.  

Látjuk a tájat, ami a Németalföld szépséges jegyét 

hordozza. Látjuk Keresztelő Szent Jánost, ahogyan hirdeti 

Isten igéjét. Ami elsőnek szembetűnő, azok a körülötte 

lévő emberek. Egyrészt nagyon sok van rá festve, 

zsúfolva vannak, nem színpadiasan vannak ábrázolva, 

hanem mint egy fénykép, az adott pillanatot kapja el. A 

szereplők közül vannak, akik figyelmesen hallgatnak, 

mások ülnek, mások állnak a fa tövében, valaki bámul, 

mások csodálkoznak, vagy épp megbeszélik egymást 

közt, mit mond a próféta. Másrészt a környezet, a 

szereplők ruházata nem Jézus korára vall, hanem a 16. 

századra, az akkori kor társadalmát látjuk. Vannak itt 

férfiak, nők, gyerekek, egészségesek, betegek, 

nemesemberek, papok, katonák, polgárok, parasztok, 

flamandok, spanyolok, zsidók, cigányok, törökök, 

felsorakozik itt az egész világ, lebilincselő 

sokszínűségében.  
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Vajon mit üzen a festő? Mi a célja? Ez a sok ember mit 

jelképez? A széthúzást? Nem! A történet nem a 

különbségekről szól, hanem az összetartozásról. Az új 

szövetségről, amit Krisztus a teljes emberiséggel köt 

majd, s a próféta szavairól, amelyeket megjövendöl. Ez a 

közös impulzus hullámzik végig a tömegen, és rezonál a 

lelkekben. Minden érzéket átjár a felismerés, hogy a 

pillanat kivételes; hogy a Megváltó, ahogy a próféta 

mondja, ott áll már a tömegben, és ha eddig nem is 

nyilatkozott még meg, közel már az idő, amikor megteszi. 

Valahogyan mi is ezt érezzük advent idején. Ilyenkor 

mindenki a maga módján készül a karácsonyra, akár 

vallásos, akár vallástalan, vannak, akik külsőleg 

készülnek, vagy bensőleg is. Mindenki valamire 

várakozik, valaki az ajándékra, a finom ételekre, vagy 

láthatja olyan szeretteit, akit már régen látott, vagy arra 

vágyik, hogy együtt legyen a család. De legbelül valami 

másra vágyunk. Olyasmire, amit nehezen tudunk 

megfogalmazni. Valahogy mindenki legbelül azt érzi, 

hogy nem teljes. Nem tökéletes. Olyan lenne, mint a 

hiányos puzzle kép. Hiányzik egy darab, ami miatt nem 

teljes a kép. Kipótolhatjuk olyan dolgokkal vagy 

személyekkel ezt a hiányzó rést, amivel azt gondoljuk 

kipótolható, de nem. Más valaki kell. Nem más, mint 

maga az Isten Fia, Jézus Krisztus, aki szeretetével betölt 

minket, és kipótol bennünket! 
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VARGA MÁTÉ 

ADVENT IV. VASÁRNAPJA 
Jézus Krisztus születése így történt: 

Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban 

egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant 

méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem 

akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban 

bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr 

angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy 

feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől 

van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg 

népét bűneitől.” 

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a 

próféta által mondott: 

Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, 

és az Emmánuel nevet adják neki, 

ami azt jelenti: „Velünk az Isten”. 

Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr 

angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. 

Mt 1,18-24 
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Mély álmomból fölserkenve, 

szemeimet fölnyitva tárulkozik 

elém a teremtett világ sötétsége. A 

pár utcányira lévő 

társszékesegyház közel százéves 

harangjai hívogatják buzgón Isten 

megfáradt népét a hajnali 

szentmisére. Szent Pál szavai ekkor szűnni nem akaró 

belső hangként szólítanak meg: „Itt az óra, hogy 

fölébredjünk az álomból; múlóban az éjszaka, a nappal pedig 

közel.” (Róm 13,11-12) Így a hajnali harangszó immár 

szívemben ébreszti fel a vágyat Isten követésére és a Vele 

való találkozásra, egyesülésre. 

A rorátéra igyekezvén a kietlen, sötét utcákon csak a 

kandeláberek fénye áraszt világosságot, a közlekedési 

lámpák némán, sárgán villogva üzennek a 

közlekedőknek. A Luther utcai buszmegállóban 

munkába sietők csoportja várakozik álomittas szemekkel, 

azonban a székesegyházhoz egyre közelebb érve már 

nyilvánvalónak látszik: e kora reggeli órában 

aggastyánok, idős asszonyok, fiatalok, édesanyák, apák s 

gyermekeik választják a jobbik részt. Igaz, mind fáradtan, 

bizonyos lehetőségekről lemondva hoztak „áldozatot” 

életükben, jóllehet mindezáltal válik láthatóvá a hajnal 

sötétségében az ő izzó lánggal égő Krisztusba vetett hitük. 

Az istenfélő József amikor megtudta, hogy jegyese, a 

Boldogságos Szűz Mária áldott állapotban van, úgy 

határozott, hogy titokban, feltűnés nélkül fogja 

elbocsátani. Kezdte úgy érezni, hogy ezzel a problémával 

teljesen magára maradt, és már az ő Mennyei Atyja sem 

hallgatja meg panaszát.  
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A kétségekkel, csalódásokkal gyötört férfi viszont az éjjel 

az Úrtól jelet kapva, az Ő Angyalának szavára végül épp 

ellenkező módon, Isten akaratát elfogadva cselekedett. 

Miután tudomására jutott, hogy a gyermek a 

Szentlélektől fogantatott, gondolkodás nélkül mondott le 

saját vágyairól, terveiről és álmairól kizárólag azért, hogy 

a Szent Családot épségben, egységben megtartva nevelje 

fel Jézust, Isten egyszülött Fiát. Mondhatjuk, hogy igazán 

ezzel nyert teljességet Isten iránti engedelmessége, 

mélységes alázata, hiszen az elkövetkezendő kemény 

megpróbáltatások tudatában, odaadó szeretetből 

mondott igent.  

Innentől fogva az ácsmester nap mint nap fáradalmas 

fizikai munkával kereste kenyerét. Kitartóan 

gondoskodott szeretteiről, akiket a Jóisten rábízott, 

ugyanis tudatában volt annak, hogy életre szóló 

küldetést, hivatást kapott a Magasságbelitől.  

József a szó szoros értelmében igaz ember volt, mert 

állhatatos hűséget, feltétel nélküli elfogadást, valamint 

szeretetet táplált Isten és Mária felé egyaránt. 

Megingathatatlan hite, miként a szentjánosbogár vagy az 

égő mécses világított az éj homályában, életét rááldozva 

arra, hogy az örökérvényű Igaz Világosságot védje s 

őrizze.  

Szűz Mária és Szent József megszentelt élethivatása 

révén, az Isten oltalmazó kezeinek kíséretével Jézus 

felnőtt, majd a kereszten teljesítette be a próféciákat, hisz 

Őbenne nyertek értelmet az ószövetségi jövendölések. 

Meglátogatta és megváltotta szeretett népét bűneiből, 

hogy üdvösséget támasszon az emberek között (vö. Lk 
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1,68-69). Végső soron pedig itt maradt velünk a világ 

végezetéig, ahogyan azt feltámadása után megígérte. 

Így amikor decemberben, pirkadat előtt nyílik a 

templomajtó, mindenképp fogadjuk lelkünkbe a 

kiszűrődő, sötétséget megtörő, örök, s igaz Fényt. 

Engedjük, hogy ez életünk teljes napjaiban világítsa meg 

lépteinket, s közben arra törekedve, hogy minél több 

helyen elhintsük a hit és szeretet magvait a világon, s 

majdan úgy nézzenek fel Rá, mint ahogy a napkeleti 

bölcsek a betlehemi csillagra.  

Akárcsak a világosság fiai, lássuk meg az 

Oltáriszentségben jelenlévő Krisztust, mivel Vele 

egyesülve teljesedik be mindennapjainkban Izajás próféta 

reményt sugalló jövendölése, amelyet Szent József is 

hallott az Úr Angyalán keresztül: „Íme a Szűz gyermeket 

fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt 

jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 1,23)  
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KUKUCSKA MÁTÉ 

A BEÖLTÖZÉSRŐL 
2022. november 19-én, Krisztus 

Király vasárnapjának előestéjén két 

évfolyamtársammal együtt ünnepi 

szentmise keretében öltöttük 

magunkra a papi öltözetet, vagyis a 

reverendát. Már gimnazista 

koromban volt szerencsém részt 

venni beöltözési ünnepségen, már akkor, külső 

szemlélőként is igen felemelő volt megtapasztalni egy 

ilyen esemény fontosságát egy kispap életében. Tavaly, 

elsőévesként pedig kifejezetten nagy élmény volt, amikor 

a másodéves növendéktársaink részesültek ebben a 

kegyelemben, és várakozással töltött el belegondolni, 

hogy bő egy év múlva mi leszünk majd a helyükben. 

Habár akkor még hosszúnak tűnt az idő, amíg elérkezik a 

mi beöltözésünk, de aztán lepörgött az első tanév, illetve 
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a másodikból az a szűk három hónap, amikor hasonló 

ünnepségre került sor az Egyetemi templomban. Mint 

minden munkaruha esetében, itt is igaz, hogy némi idő 

eltelte után, az arra érdemesnek tartott tanulók 

megerősítő jellegű beavatás keretében kapják meg, 

egyfajta előképet kapva a majdani célról, amire 

készülnek. Nem jutalomként, vagy egyfajta fizetségként 

kell rá tekinteni, sokkal inkább a bizalom jeleként, 

ugyanis inkább a jövőt vetíti előre, mintsem a múltat 

idézi. Egyben egy megkülönböztetett szerepet jelez az 

illetőről, esetünkben a liturgikus szolgálat kapcsán, 

előkészítve a kitüntetett szerepet majd a szentmiséken. A 

reverenda nem egy szimpla látványosság, nem arra való, 

hogy felhívjuk magunkra a figyelmet, vagy hogy ezt 

használjuk fel az érvényesülésünkhöz, illetve fontos 

észben tartanunk, hogy ettől nem leszünk többek vagy 

felsőbbrendűek, sokkal inkább azt jelzi, hogy készen 

állunk a szolgálatra, amikor az alkalmas. Nyilván nem a 

ruha teszi az embert, illetve nincsen varázsereje, nem ez 

fog alkalmassá tenni minket a papi szolgálatra, de a 

felöltése mutatja azt a törekvést, amellyel igyekszünk a 

célunk felé. Örömünkre szolgál, hogy ezzel az ünneppel 

megerősítést kaptunk a további készületi évekre. Kérjük 

a kedves Olvasókat, hogy imáikban kísérjenek minket 

további utunkon, hogy sikeresen vegyük a még előttünk 

álló kihívásokat!  
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HASAP FERENC 

A LEKTORAVATÁSRÓL 
Szép ünnep volt, ahogy tavaly a 

Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus alatt beöltözhettünk, 

magunkra ölthettük a reverendát. 

Látványos jelekké váltunk a 

világban. Ha Isten is úgy akarja, 

egy év múlva ilyenkor már 

akolitusokká leszünk avatva, ami szintén több látható 

változással fog járni. Mit adhat a kettő között a 

lektoravatás? Csupán csak azért lenne, hogy történjen 

valami így a papnövendéki életünk fele táján?  

Alapvetően minden megbérmált keresztény ember 

kötelessége, hogy szóban és tettben Krisztus tanúja 

legyen, a hitet terjessze és védelmezze. Lektorként 

kiemelt feladatunk a Szentírás, Isten Igéjének olvasása, 
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átelmélkedése, megfelelő értelmezése és továbbadása 

hívőknek és a hitet még nem ismerőknek. 

Hivatásom érlelődése közben is sokat elmélkedtem 

Jeremiás próféta meghívásán, és most, ahogy készültem a 

lektoravatásra, ismét nagyon aktuálisnak éreztem. „Ne 

mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez 

küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok.” (Jer 1,7) 

– bátorítja az Úr Jeremiást, de nemcsak őt, minket is, 

személyesen engem. 

Erre az Egyháztól kapott küldetésre Fekete Szabolcs 

Benedek szombathelyi segédpüspök avatott fel minket: 

Csupor Mártont és Németh Norbertet (Szombathelyi 

Egyházmegye), valamint Hasap Ferencet 

(Székesfehérvári Egyházmegye). 

Kérem a kedves Olvasót, hogy imádkozzon értünk, hogy 

ezt a küldetést Istennek tetszően tudjuk végezni, és 

Krisztus méltó szolgái lehessünk a világban! 
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MESICS RICHÁRD 

JÉZUST ÖLELNI - AZ 
AKOLITUSAVATÁSRÓL 
-Ezer éve nem láttalak! – kiáltott fel 

egy ismerősöm egy közös sétánk 

alkalmával, miután meglátott 

valakit, nem túl messze tőlünk, az 

utcán bámészkodni. Majd odafutott 

hozzá, szorosan magához ölelte, 

váltottak pár szót, majd kedvesen 

elbúcsúzva a fiútól újból hozzám szegődött és folytattuk 

utunkat. 

-Távoli családtag vagy régi barát? – érdeklődtem 

magabiztosan az idegen személye felől. 
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-Ja, egyik sem. Egy buliban találkoztunk. Nagyon nagy 

volt a tömeg, úgyhogy páran, a barátaival leültek ahhoz 

az asztalhoz, ahol a mi társaságunk is ült. Aztán 

beszélgettünk egy jót. Innen ismerem. 

-Hmm. – lepődtem meg félhangosan.  

Megmondom őszintén, nagyon idegenek tőlem a 

manapság gyakorolt ölelkezési szokások. Az az érzésem, 

hogy mostanában mindenki mindenkit ölelget, olyan 

természetességgel, ami engem általában inkább feszélyez. 

Mintha, ami pár évvel ezelőtt egy pacsi volt, vagy egy 

biccentés, ma már feltétlen önfeledt hátlapogatás kellene, 

hogy legyen. Na, persze távol álljon tőlem, hogy akárkit 

is kritizáljak ezen szokás gyakorlása miatt, hiszen ez 

végső soron vérmérséklet kérdése. Elég annyi, hogy 

számomra az öleléshez nemcsak egy hozzám igen közel 

álló személyre, mint tárgyra van szükség, hanem egy 

kellően meghitt pillanatra is. Ez persze lehet akár egy 

hosszú idő után történő találkozás. Talán azért veszem 

ilyenkor elő magam is az ölelkezősebb énem, mert már 

igazán vágyom a szerettemmel való találkozásra és bízom 

abban, hogy ez kölcsönös. 

Arra készülök, hogy nemsokára akolitussá avatnak. 

Rövid időn belül Jézus végleg rám bízza magát. 

Megengedi, hogy a kezembe vegyem, hogy elvigyem Őt 

másnak, megmutassam azoknak, akik szeretnék látni. 

Elkísérhetem az útjain és Ő sem hagy egyedül, ha 

szükségem van rá. Tömören: Szeretne a barátom lenni és 

bízik benne, hogy ez kölcsönös. De vajon kölcsönös? Az? 

Honnan tudom, miből tudhatom, hogy az?  
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Abból, hogy vágyom Vele lenni. És hogy amikor hozzám 

jön, szorosan magamhoz ölelem.  
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CSUPOR MÁRTON 

INTERJÚ DR. KAJTÁR EDVÁRD 
ATYÁVAL 
A BÉKE MEGJELENÉSE A LITURGIÁBAN 
1. Edvárd atya 2021 ősze óta vezeti a Hittudományi 

Karon a Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszéket. 

Hogyan fogadta a kinevezést, felkérést?  

Igen nagy megtiszteltetésként éltem meg, amikor Rektor 

úr és Dékán úr megkerestek 2021 tavaszán a 

plébániámon, hogy felkérjenek e Tanszék vezetőjének. 

2011 szeptembere óta óraadóként már jelen voltam a 

Hittudományi Kar életében, így sem a Kar élete, sem a 

feladat nem volt ismeretlen előttem, mégis kitüntetés, 

hogy rám esett a választásuk. Örömmel mondtam igent e 

felkérésre, noha nem vágyódtam el előző szolgálati 

helyemről, jól éreztem ott magam, mégis éreztem, hogy 

ezt kell tennem, a jó Isten most erre hív. 
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Megyéspüspököm, Felföldi László is egyetértett e 

felkéréssel, és elengedett az egyházmegye szolgálatából, 

így Karunkon 2021. augusztus 1-től immár főállású 

tanárként és tanszékvezetőként dolgozom. 

2. A béke valamilyen módon a szeretet egyik 

tapasztalható megnyilvánulása, mely az Egyház 

életében is igen jelentős szerepet tölt be. A liturgia 

fejlődésében mikor és hogyan kerültek be a békével 

kapcsolatos szentírási szövegek? 

A keresztények egymás közötti békéjének kifejezése elég 

korán a szentmise részévé lett. 155 körül Szent Jusztinosz 

írja első Apológiájában, hogy a mise igeliturgiájának 

befejezésekor a hívek „csókkal köszöntik egymást” (65, 

2). Ettől kezdve minden keleti és nyugati liturgia 

eucharisztia-ünneplésének a része a békerítus, mégpedig 

jellemzően itt, a felajánlás kezdetekor. Róma közössége az 

ókor végén áthelyezte ezt az áldozás elé, mintegy 

felkészülési gesztusként az Úrral való szentségi 

találkozásra. 

3. Hogyan alakultak a különböző liturgikus reformok 

során ezek a szövegek, perikópák? 

A szentmise ünneplésében a békéért való ima, és a béke 

kifejezése nemcsak a mise rendjében jelenik meg, hanem 

külön mise-formuláriumként is. A Misekönyvben a 

„Különféle szükségletekben mondható misék és 

könyörgések” miséinek második csoportjában 

(„Közügyekért”) 22/a sorszámmal misét találunk „A béke 

és igazságosság megőrzéséért”, 22/b sorszámmal „A 

kiengesztelődéséért”, 23-as sorszámmal pedig 
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miseszövegeket „Háború vagy zavargások idején”. E 

jelenség nem új, hiszen már a Trentói Zsinat után 

megjelent Misekönyv is tartalmazott ilyen miséket. A 

római liturgia rendkívüli formája szerinti misében 

használatos Szent XXIII. János pápa által kiadott Missale 

Romanumban, a votív misék között 21-es sorszámmal 

misét találunk háború idejére (Tempore belli), 22-es 

számmal pedig misét a békéért (Pro pace). A trentói 

Misekönyvben a könyörgések mellett szerepelnek e 

misék olvasmányai is, a II. vatikánum ilyen miséihez az 

olvasmányokat külön olvasmányoskönyvben közölték. 

4. Számos béke-gesztus létezik. Miért épp a kézfogás 

lehetett az, ami a II. Vatikáni Zsinat után több helyen, 

így Magyarországon is bekerült a liturgiába?  

E gesztus magyarországi gyakorlatát a püspöki 

konferencia szabályozta: először akkor, amikor megjelent 

az új miserend magyar szövege (1969-ben), majd mindez 

szentszéki utasításra további pontosításokat kapott 2014-

ben. Eszerint a hívek egymásnak kezet nyújtva osztják 

meg az Úr békéjének ajándékát, mindenki a helyén, a 

körülötte lévőkkel. 

5. A világjárvány számos egyházi megszorítást is 

magával hozott, ezek között az egyik legkorábban 

bevezetett szigorítás a béke-aktus során a testi 

érintkezés, a kézfogás elhagyása volt. Mit tapasztalt 

ezzel kapcsolatban, Edvárd atya? Milyen visszajelzések 

érkeztek a hívek részéről? 

Mindenképpen szokatlan volt ezt nem tenni, vagyis, a 

szenteltvíz hiányzó használata mellett ez is egy 
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kellemetlen velejárója volt sokak számára a 

járványhelyzetnek; de ma már, Istennek hála mindez 

visszatért a régi kerékvágásba. 

6. Hogyan fogadta a hírt Edvárd atya, hogy a megújult 

misekönyv szövegében már nem lesz benne a 

békeköszöntés, hanem a kiengesztelődésre hívják a 

híveket?  

A békeköszöntés megmaradt, mint gesztus, de az azt 

bevezető felszólítás (Offerte vobis pacem) magyar fordítása 

a most megjelenő új magyar Misekönyvben eltér attól, 

ami az 1991-ben megjelent, és e beszélgetés idején még 

használatban lévő magyar szövegben találunk: 

„Köszöntsétek egymást a béke jelével”. Az új 

Misekönyvben ugyanis, püspöki konferenciánk döntése 

alapján, visszatér az 1969-től 1991-ig használt, és a 

Szentszék által jóváhagyott magyar formula: 

„Engesztelődjetek ki szívből egymással”. Veres András 

püspök úr, az MKPK elnöke egy interjújában 

hangsúlyozta, hogy a püspökök megítélése szerint ez a 

mondat jobban hangsúlyozza a hívek egymás közti 

békéjének kölcsönös dimenzióját. 

 

Fotó: Magyar Kurír / Lambert Attila  
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HORVÁTH LÁSZLÓ GYÖRGY 

INTERJÚ SZUROMI SZABOLCS 
ANZELM ATYÁVAL 
A VALLÁS- ÉS EGYHÁZKÖZI PÁRBESZÉD 
LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁRAI KATOLIKUS 
SZEMPONTBÓL, EGY HÁBORÚKKAL 
BEÁRNYÉKOLT IDŐSZAKBAN 
2022. február óta dúl a háború szomszédságunkban, 

Ukrajnában, ahol a társadalmi és etnikai feszültségen túl, 

számos vallási törésvonal is megfigyelhető. Ezzel 

párhuzamosan a közel-keleti biztonsági helyzet is nagyon 

törékeny, ami közvetlenül érinti a keleti keresztényeket és 

mindennapi megélhetésüket. 2018-ban sajnálatos szakadás 

következett be a Konstantinápolyi- és az Orosz Ortodox Egyház 

között, egy sikertelen áthidaló kísérlet miatt. Ennek a kialakult 

bonyolult helyzetnek a tisztázására, ezen ortodox egyházak 

együttműködési lehetőségéről, valamint mindennek a 
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keresztény – iszlám párbeszéd keretében történő értelmezéséről 

kérdezem Szuromi Anzelm premontrei szerzetes atyát, a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem egykori rektorát, aki számos 

egyház- és vallásközi egyeztetésen vett részt, és jelenleg 

Egyetemünk Hittudományi Karán a Kánonjogi Tanszék 

vezetője.  

 

- Szeretettel köszöntöm Professzor Atyát! 

 

-- Én köszönöm a lehetőséget.  

 

- Hogyan látja általában a keleti ortodox egyházak kapcsolatát a 

jelenlegi közel-keleti és az európai háborús helyzetben? 

 

-- Mind a politikai, mind az egyházi helyzet – ahogy a 

bevezetőben Ön is fogalmazott – nagyon összetett. Azt is 

fontos rögzíteni, hogy a háborús konfliktusok már rég 

túlléptek azon a szinten, amit az egyházak köztiszteletben 

álló vezetői nyilatkozataikkal; egyéni vagy közös 

állásfoglalásaikkal; esetleg jogi jellegű lépéseikkel 

kezelni, vagy lényegi módon befolyásolni tudnának. Az 

egyes egyházak és vallási közösségek (beleértve a 

Katolikus Egyházat is) természetesen mindeközben, 

különböző szinteken törekszenek békemissziók 

felajánlására, és a dialógus feltételeinek megteremtésére. 

Azonban az is nyilvánvaló, hogy a „háborúban 

hallgatnak a múzsák”, ami lefordítva az egyházi és vallási 

kérdéskörre: a fegyveres konfliktusok nem jelentik a 
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legideálisabb időszakot az eltérő teológiai álláspontok 

megvitatására.   

 

- Vannak konkrét indítványok az egyes egyházak közötti 

megegyezés előmozdítására? Ezekben a kezdeményezésekben 

miként vesz részt a Katolikus Egyház? 

 

-- Különválasztanám az egyház- és vallásközi párbeszéd 

kérdését. Mindkét területen (az említett körülmények 

ellenére) nagyon komoly és aktív egyeztetések folynak, 

amelyek már mostanra is jelentős eredményeket értek el.  

A Katolikus Egyház nem tagja a Pánortodox 

Szinódusnak, így az ortodox és apostoli egyházak közötti 

belső konfliktusok feloldásában közvetlenül nem tud 

részt venni (ez igaz az Ön által említett 2018-2019-es 

konfliktus következményeire is).  

Ettől függetlenül, folyamatos az egyeztetés a keleti 

testvéregyházakkal, mind teológiai, mind 

egyházfegyelmi szinten. Ennek talán legkézzelfoghatóbb 

példája Ferenc pápa időszaka alatt a Kopt Ortodox 

Egyházzal, valamint az Apostoli Örmény Egyházzal való 

teljes egység kimondására irányuló munkadokumentum 

előkészítése, a 325. évi Nikaiai Zsinat koncepciója alapján. 

Mindkét dokumentum megszövegezésében részt vettem. 

A tervezetek, az említett két keleti egyház hozzájárulását 

követően mostanra a katolikus részről történő jóváhagyás 

előtt állnak. 

Hasonló közvetítő szerepet töltött be a keleti keresztény 

egyházak tekintetében az ún. Európai Katolikus – 
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Ortodox Fórum, amely többször került megszervezésre 

az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa által, 

kihangsúlyozva azokat a közös társadalmi, erkölcsi, és 

vallási értékeket, amelyek megőrzésében a katolikus és 

ortodox fél ugyanazon az állásponton van, és sajnos a 

világban folyó új tendenciák, továbbá a klasszikus zsidó-

keresztény kultúrának az elutasítása jelenleg mindezt 

súlyosan veszélyezteti. Az ilyen jellegű események 

szintén egy folyamatos párbeszédet jelentenek.  

Vallásközi szinten az iszlámmal folytatott párbeszéd 

fejlesztésére több intézet jött létre az utóbbi években, 

melyek közül nyugodtan állítható, hogy mind a 

Párbeszéd és Béketeremtés Intézete (Najaf, Irak); az 

Iszlám és Keresztény Párbeszéd Központ (Al-Kut, Irak); 

és az Ábrahám-vallások közötti Párbeszéd Központ (Al-

Kut, Irak) kiemelkedő szerepet tölt be (az utóbbi két 

intézmény társvezetését jómagam látom el). A kutatás és 

az eredmények kiértékelése azonban mindössze az első 

lépés a Közel-Kelet és Észak-Afrika vallási 

konfliktusainak feloldása területén. Ez utóbbi 

vonatkozásban – a keresztény-muzulmán együttélés 

példájaként – egyedülálló szerepet töltött be Libanon, a 

2020-ban Bejrútban bekövetkezett robbantásig. Libanon 

az ortodoxia együttműködésének is sajátos példája mind 

a mai napig.   

 

- Milyen kihívásokat jelent a mostani konfliktus az Ukrajnában 

élő görögkatolikusok és ortodoxok kapcsolatára nézve? 
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-- A kérdés ennél jóval összetettebb. Ukrajnában számos 

nemzetiséget találunk, és maguk az egyes nemzetiségek 

sem feltétlenül ugyanahhoz az egyházi közösséghez 

tartoznak. Amikor egy területen béke van, akkor a 

szellemi párbeszédre mindig több lehetőség nyílik. Ez 

akkor is igaz, ha a különböző történelmi háttér, az adott 

nemzetiség életében bekövetkezett fájdalmak vagy 

katasztrófák emlékei gyakran megnehezítik ezt a 

párbeszédet. Ugyanez mondható el az egyes felekezetek 

életéről is. Jól emlékszem mind a Munkácsi 

Görögkatolikus Egyházmegye, mind a Munkácsi Római 

Katolikus Egyházmegye 1990-es évek legelejétől való 

meghatározó eseményeire, ahogy ugyanennek az 

időszaknak a kijevi metropolitáira; majd legutóbb, az 

ukrajnai ortodoxián belüli szakadás egyes mozzanataira. 

Ezek mind a kérdés egyházjogi oldalát mutatják be. 

Másfelől, maguk a háborús körülmények és azoknak 

minden fájdalmas következményei, bizonyosan nem a 

görögkatolikusok és az ortodox közösségek között 

fennálló kapcsolatokra hatnak ki, hanem az egyes 

települések és családok ellátására, a hozzátartozók 

elvesztésére, javaik megsemmisülésére és lakóhelyük 

elhagyására.  

 

Fotó: Magyar Kurír / Lambert Attila 
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HÜMPFNER ERIK 

BÉKÉBEN ÉLNI, BÉKÉT 
TEREMTENI. 
Ha elgondolkodunk azon, mit is 

jelent a béke, akkor sokféle 

belsőkép, asszociáció juthat 

eszünkbe. Talán az elsők között 

egy idilli állapot ugrik be, amely a 

napjaink háborúkkal terhelt 

időszakában némileg 

utópisztikusnak, talán elérhetetlennek tűnhet látva a 

megannyi érdekkülönbséget országok között, a szellemi 

irányzatok ellentétes törekvéseit, az emberek egymás 

iránt tanúsított közönyét, önzését stb. Mindezek miatt 

könnyen eluralkodhat bennünk a tehetetlenség, miszerint 

én, mint „csepp a tengerben” az egyes ember szintjén 

képtelen vagyok bármin is változtatni. Lehet, mégis van 

esély. Az elkövetkező sorok e kérdéskört járják körül a 

teljesség igénye nélkül, inkább csak néhány szempontot 

felmutatva, hogy én, mint egyén, birtokában lehetek 

mindannak, amely hozzájárulhat a béke 

megvalósulásához.   

Elsőként érdemes megvizsgálnunk, hogy milyen érzések 

jelennek meg bennünk, ha felidézünk egy olyan szakaszt 

az életünkben, amikor békét éltünk meg. Eszünkbe juthat 

a teljesség, az öröm, a nyugalom, a biztonság, a harmónia 

stb. Sokféle emóció, körülmény együttese az, amikor 

békét élünk meg. Furcsa mód nem feltétlen csak a 

„pozitív, jó” érzések tapasztalatakor érezhetünk 



 

 

68 centralista 2022. KARÁCSONY                            

 

békességet. Nehéz élethelyzeteinkben is tetten érhető 

mindez. Az érzéseink jönnek-mennek, hosszabb-

rövidebb ideig tartanak, nem is tudjuk befolyásolni őket. 

Viszont a béke több, mint egy érzés. Sokkal inkább 

tekinthetünk rá úgy, mint egy személyes viszonyulásból 

fakadó állapotra. Ennek a külső-belső alakulásáért, 

fenntartásáért igenis aktívan tudunk tenni.  

 

Egy mérlegként is elképzelhetjük, amelynek egyik 

tálcáján érzéseink, körülményeink helyezkednek el és a 

másikon pedig az ezekhez kapcsolódó aktuális 

viszonyulásunk. Ennek az arányából alakul ki az az 

állapot, amelyben éppen vagyunk. Ez egy rendszer, 

amelyben mindkét oldal kölcsönösen hat egymásra, 

mivel az aktuális állapotunk is meghatározza az adott 

helyzetünkhöz való viszonyulásunkat. Amikor pozitívan 

értékeljük a valóságunkat, állapotunk egészét, akkor a 

környezetünkhöz való viszonyulásunk is sokkal 

optimistább, szeretetteljesebb, derűsebb, de ez fordítottan 

is igaz. A békére, mint állapot, tekinthetünk úgy, mint e 

rendszer pozitív egyensúlyi helyzete.   
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„Boldogok, akik békét teremtenek, mert Isten fiainak 

hívják majd őket.” (Mt 5, 9) Következő szempontunk e 

szentírási szakasz első feléből indul ki, miszerint 

„boldogok, akik békét teremtenek…”. A béke 

megteremtése az egyes emberből indul ki, aki 

elsődlegesen felelős saját érzéseiért, szükségleteiért, 

vagyis önmagáért.  

Képtelenek vagyunk úgy békét teremteni, ha bennünk 

nincs béke. A belső béke megragadható úgy, mint egy 

egyensúlyi állapot, amelyben megélhetjük magunk és 

környezetünk, irányából és irányába a kölcsönös 

ajándékozó szeretetet, amely emberi végességünkből és 

töredelmességünkből fakadóan töredékes. Ennek a 

kettősségében lelehetjük meg mindennek a kulcsait, 

amelyek a kölcsönösség és a nagylelkűség. Ha képesek 

vagyunk időt és energiát nem sajnálva megtanulni a saját 

személyes érzéseink, szükségleteink felismerését, 

elfogadását és mindezek kommunikálását, akkor erre 

adekvát választ adhat környezetünk, vagyis tehet értünk. 

Ekkor megéljük azt, hogy odafigyelnek ránk, fontosak 

vagyunk, számítunk másoknak, kapcsolódnak hozzánk, 

nem vagyunk egyedül. Ennek élménye megerősítően hat 

vissza több szempontból is: minta alakul ki bennünk 

arról, hogy szabad kifejezni aktuális szükségleteinket. 

Biztonságot tapasztalunk, mert figyelnek igényeinkre. 

Emberi mivoltunk közösségiségéből fakadóan a 

viszonzásnak a vágya is megszületik szívünkben, amely 

által elindul egy pozitív spirál, amely érleli 

személyiségünket. Erősíti a másokhoz való kapcsolódási 

készségünket, bizalmunkat és vágyunkat, hogy másokért 

tegyünk. E motívumok emberi mivoltunkban mélyen 
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gyökereznek, személyiségünk részei. Ezzel összhangban 

találjuk a Costa és McCare által 1985-ben kidolgozott „Big 

five” személyiségmodellt, amelyben öt faktort 

különböztetnek meg: extraverzió, barátságosság, 

lelkiismeretesség, érzelmi stabilitás és intellektus.1 1999-

ben mindez kiegészült Piedmont által a spiritualitással. 

Szerinte „a spiritualitás a személyiség hatodik, független 

dimenziója: A személy azon képességére utal, mely 

lehetővé teszi, hogy a pillanatnyi időtől, tértől 

függetlenedve nagyobb, objektívabb távlatban szemlélje 

az életet.”2 

A „Big five” emberi motívumok mentén strukturál. E cikk 

terjedelemét meghaladná részletes bemutatása, így 

bátorítok minden kedves Olvasót az utánajárásra. 

Ugyanakkor a hatodik személyiség jellemző túl is mutat 

mindezeken, mivel az életet nagyobb, szélesebb 

spektrumon láttatja. Ezen összefüggés értelmében, ha 

rátekintünk arra, hogy valójában mi is a béke, akkor 

kirajzolódhat egy újabb jelentéstartalom, amely a 

„reményteljes túllátás”. Túllátás önmagunkon; túllátás 

aktuális helyzetünkön, túllátás a nehézségeinken. 

Összességében egy rálátás a teljes emberiség javára, 

amelynek megléte nem önmagától értetődő, viszont 

személyes döntésünkön múlik, hogy szeretnénk-e tenni 

mindennek előmozdításáért. Ha van bátorságunk 

 
1 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Big_five_szem%C3%A9lyis%C3%A9g
modell 
2 https://9dok.org/article/a-spiritualit%C3%A1s-
pszichoter%C3%A1pi%C3%A1s-jelent%C5%91s%C3%A9ge-
kutat%C3%A1si-ir%C3%A1nyok.z1dlw5me 
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elköteleződni nagylelkű munkálásában, akkor pozitív 

változások indulhatnak el bennünk és körülöttünk.  

Ha nyitottá válunk a velünk kapcsolatba kerülő emberek 

szükségleteire, akkor az hozzájárul a saját valós 

szükségleteink felismeréséhez is. Alapja a valós figyelem 

és a folyamatos kérdésfeltevés, hogy éppen a másik mit 

érezhet; mire vágyhat; és én magam mit tehetek ő érte. Ez 

nem egyirányú folyamat. Ha más személy kapcsán fel 

tudjuk tenni e kérdéseket, akkor magunk kapcsán se 

habozzunk. Válaszoljunk valóban őszintén, és keressük 

bensőnkben mindazt, amelyre szükségünk van. A 

felmerülő gondolatok és cselekedetek mellett 

elengedhetetlen mindezek őszinte kommunikációja. Nem 

kell tartani attól, hogy verbálisan is megfogalmazzuk 

saját érzéseinket, szükségleteinket.  

Emberi mivoltunkból fakad, hogy érzéseinken keresztül 

tudunk valóban kapcsolódni másokhoz, és ők is hozzánk. 

Ha megosztom a magamban felismert aktuális érzéseimet 

a vágyaim mellett, akkor a másikban valós megértés 

születhet irányomba. Ezzel elkerülhető az a zsákutca, 

hogy az általunk kommunikáltakat a környezetünk 

elvárásként értelmezze. Az elvárásoktól a legtöbben 

elhatárolódnak, így a közös jó sem valósulhat meg. Ha a 

másik ember számára úgy fogalmazzuk meg kéréseinket, 

hogy számára azok tekintetében a szabad döntés 

lehetősége fennáll, akkor nagyvalószínűséggel előbb fog 

nagylelkűen reagálni, mintsem, ha kikényszerítenénk. 

Fordított helyzetben mi magunk is előbb teszünk meg a 

másik számára valamit, ha ahhoz nem elvárás, hanem a 

döntés szabadsága társul. Természetesen ez nem azt 

jelenti, hogy mindenki igénye maradéktalanul teljesülni 
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fog minden helyzetben, de annak tapasztalata, hogy 

tesznek értem, és én is teszek a másikért önmagában már 

elegendő, hogy elhordozzuk azokat a helyzeteket is, 

amikor egyszerűen nincs mód és tér, hogy teljesülhessen 

minden igény. Továbbá kialakul az a fajta bizalomteljes 

remény is, ha most nem is, de máskor is érdemes 

kifejeznem belső valóságomat, vágyaimat, mert van arról 

már tapasztalatom és mintám, hogy a környezetem a 

lehetőségei mentén törekszik mindezért tenni.  

Véleményem szerint a béke alapja és eszköze az az 

elkötelezett törekvés, amely egymás valós javának 

megvalósítása felé mutat. Legyünk bátrak, és merjük 

felvállalni, hogy igenis fontos a másik ember a maga 

teljességében (érzéseivel, szükségleteivel, vágyaival), és 

ugyanígy fontos vagyok én magam is. Ne elvárjunk, 

hanem a másikat szabadon hagyva kérjünk, és hálával 

fogadjunk el. A lényeg a nagylelkű hozzáállás másokhoz 

és önmagunkhoz is. Isten erre teremtett, és az ebben való 

növekedésre hív mindannyiunkat egész életünk során. 

Ne feledjük! „Boldogok, akik békét teremtenek, mert 

Isten fiainak hívják majd őket.” (Mt 5, 9)  
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PINTÉR BALÁZS 

A BÉKE 
Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő 

volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem 

lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek 

világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség 

nem fogta fel. (János 1,1-5) 

Hogyan beszélhet az egyház 

békéről, amikor Krisztus 

születésénél annyi gyermeket 

gyilkoltak le? Amikor annyi 

anyának okoztak fájdalmat és 

annyi családot roppantottak meg 

az egységükben? Ezen kérdésekre 

keressük a választ. Ez a részlet János evangéliumából 

Krisztusról szól, és akarva és tudatosan egyfajta 

summázása az életének, amibe bele van ágyazva a béke. 

Pontosan azért, mert János belesűrítette ebbe a néhány 

sorba Krisztus életét. Arra vállalkozok most, hogy a 

békére kivetítve megvizsgáljam, felfedezzem, 

rácsodálkozzak és elmélyüljek ebben a Krisztusi békében. 

„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az 

Ige, ő volt kezdetben Istennél.” 

A Logosz, az Ige, ami Istennél van maga Krisztus. 

Krisztus az Atyánál van, és az Atya van nála. Kapcsolatuk 

teljesen kölcsönös, teljesen egyenrangú. A tökéletes béke 

megjelenítőivé válnak számunkra azzal, hogy teljesen 

együtt vannak, egyszerre mozdulnak, egyszerre lépnek és 

közelednek felénk. Később, ahogy a megértésünk 
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gyarapszik és növekszik, kiegészül mindez a 

Szentlélekkel. Viszont megértésünk lassan ismeri csak fel, 

mert lassan kristályosodik ki számunkra minden, 

ahogyan azt Szent Pál is leírja a Korintusiaknak írt 

levélben: „Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor 

majd színről színre. Most csak töredékes a tudásom, akkor majd 

úgy ismerek, ahogy én magam is ismert vagyok” (1Kor 13, 12). 

A Szentháromság hármas egység. Milyen gyönyörű is ez 

a szókapcsolat! Hármas egység. Bár hárman vannak 

benne mégis egyek és teljesen egységben vannak. Nem 

létezhet egyik személy sem a másiktól függetlenül, mert 

mindegyik függ mindegyiktől. De ez nem a mi általunk 

megfogalmazott téves, emberi függés, hanem egy sokkal 

felfoghatatlanabb misztérium: a szeretet egysége. A mi 

felfogásunk a szeretetről csak épphogy kapargatja a 

felszínét annak a szeretetnek, ami a Szentháromságon 

belül van, de mégis megpróbálja megérteni.  Isten nem 

vonta ki magát az életünkből, hanem tovább ment ennél. 
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Eljött hozzánk és ebbe a mindent elsöprő szeretetbe 

befogadott minket, hogy a mi kis „egyszerű” agyunkkal 

és csalóka érzékeinkkel megtapasztalhassuk azt, hogy 

miért kell törekednünk felé. Ez az első mondat, amiből 

kitűnik, hogy az egység a szeretetből van, a szeretet a 

békéből, és a béke pedig az egységből.  

„Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.” 

Önmagában ez a mondat roppant hangzatos, de 

kontextus nélkül valójában nem jelent semmit. Ellenben, 

az első mondattal együtt értelmezve egy újabb gyönyörű 

aspektusa rajzolódik ki. Egy újabb gyönyörű megértésbe 

vezet be bennünket: az egység, amiben az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek van, egy teremtő egységet alkot. Az Ő 

szerelmes egységük által lett minden. A tökéletesen 

megélt szeretet, a tökéletes egység és a tökéletes béke 

minden esetben teremtővé válik. Ha tökéletesen élem 

meg a szeretetet az Istennel, akkor a kapcsolatunk 

gyümölcsözővé válik és példává lesz mások számára. Ha 

tökéletes békességben élek az Istennel, akkor a béke 

bennem is megszületik és ez rajtam túlmutatóan kiárad a 

világba. A szentek rózsa illatához hasonló ez, ami vonz 

másokat, hív másokat és jelez másoknak. Minden 

teremtett dolog az Isten három személyének egységéből 

fakad, és ha megvizsgáljuk az egyház szentjeit is, akkor 

ugyan erre rácsodálkozhatunk. Engedték magukat 

bevonódni az Isten önátadó szeretetébe, amibe minket is 

folyamatosan hív és vonz a Háromságos Isten. Amikor 

hagyom, hogy a teremtő szeretetbe bevonódjak, azt 

veszem észre magamon, hogy épülök és változok, hogy 

egy töretlen átalakulásban van részem. A nagy szentjeink 

mind leírták, hogy milyen bensőséges kapcsolatban 



 

 

76 centralista 2022. KARÁCSONY                            

 

léteztek az Istennel, hiszen amikor bevonódunk ebbe az 

egységbe, akkor nem teljesítenünk kell. Kikapcsoljuk az 

agyunkat, már nem elemezni akarjuk Istent, hanem csak 

átengedjük magunkat számára, hogy átkaroljon és 

magához emeljen bennünket. A szemlélődés imamódja is 

pont ennek az átkarolásnak a megtapasztalásáról szól. 

Gondolhatunk itt elsősorban a Szent Ignáci 

szemlélődésre, amikor lehetőség nyílik az embernek 

átélni Krisztus történeteit, belehelyezni magát és hagyni, 

hogy átjárja Isten gyógyító ereje. De ezt az imamódot nem 

csak az evangéliumról való szemlélődésre lehet 

használni. Nyugodtan visszamehetünk a legutóbbi Isten-

tapasztalatunkhoz, hogy újra éljük az egészet 

magunkban, de ekkor már nagyobb odafigyeléssel és 

nagyobb körültekintéssel lehetünk mindarra, amit Isten 

üzenni akar nekünk, hogy mi az az apró gondolat, amit a 

szívünkre lehel az Úr.  

„Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.” 

Az élet volt az emberek világossága. Amikor az ember 

elfogadja Isten szeretetét, amikor hagyja magát bevonni a 

Szentháromság örök menyegzős táncába, akkor azzal, 

hogy engedi magát bevonni ebbe, már bevonja saját 

magába az életet, azaz az eddigi belső sötétségbe, 

fájdalomba, tehetetlenségbe beengedi a fényt, a 

világosságot. Érdekes paradoxon ez. Azzal, hogy mi 

engedjük magunkat bevonni a Szentháromságba, 

pontosan azzal engedjük magunkba az élet világosságát. 

Ez a világosság pedig, mivel sokkalta túlmutat rajtunk, 

sokkalta túlnő rajtunk, kitör belőlünk és minket is a 

világosság egy apró elemévé tesz. De nem olvaszt 

magába, hanem a létezésünket érintetlenül hagyva 
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átsugárzik rajtunk. Egyszerre fogad magába és hagy 

érintetlenül. Ez a világosság nem veszi el az ember saját 

fényességének erejét. Megengedi számomra, hogy 

bármikor kilépjek ebből az állapotból és emberségünkből 

adódóan ki is szoktunk lépni belőle, mert bár „Benne 

élünk, mozgunk és vagyunk.” (ApCsel 17, 28), sosem leszünk 

egyenrangúak vele. Bármennyire is átengedjük a 

kontrollt Istennek, az emberségünk nem veszik el, nem 

válunk egyszerre hirtelen istenné. De az ember feladata 

soha nem is az volt, hogy istenséggé váljon, hanem az, 

hogy felismerje a Világosságot és azt befogadja. 

Mindezek mellett nem szabad megsajnálnunk 

önmagunkat, hogy „mi, kis emberek, alkalmatlanok 

vagyunk mindenre, én is alkalmatlan vagyok 

mindenre…” Ez a gondolkodás a lehető legrosszabb. 

Isten páratlan teremtményei vagyunk, akiket meghívott 

az üdvösségre és saját, egyedi küldetést bízott ránk. Néha 

érdemes hátra lépni egyet és nem problémáinkat 

szemlélni, hanem rácsodálkozni arra, hogy mennyire 

különlegesek is vagyunk Isten tenyerén. 

„A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.” 

Hiába világit a Világosság, ha a sötétség nem fogja fel. 

Ellenben a sötétség nem is fogja fel a világosságot, mert 

ha felfogná a világosságot, akkor azt is felfogná, hogy 

nincs más és nem is lehet más Isten. De önmagunktól 

felismerhetjük azt, ha szétnézünk a világban, hogy 

jelenleg még mindig a sötétség uralkodik. Hiába ismerte 

meg a Világosságot a világ elutasítja azt, mert nem képes 

elfogadni örök második helyét. A világot Isten jónak 

teremtette, belehelyezett minket, hogy szolgáljunk neki és 

a természetben is megmutassa számunkra azt, hogy az 
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Isten milyen mérhetetlen szeretettel szeret minket. De 

hogy is függ össze mindez a kérdéseinkkel, hogy hogyan 

beszélhet az Egyház pont karácsonykor a békéről? A 

választ Jézus tanításában találjuk:  

„Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét 

jöttem hozni, hanem kardot.  Azért jöttem, hogy szembeállítsam 

az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával.  Az 

embernek a tulajdon családja lesz az ellensége.  Aki apját vagy 

anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát 

vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó 

hozzám.  Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem 

méltó hozzám.  Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki 

azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.” (Mt 10, 34-39).  

 

Mindez nem egy örök anarchista Jézust jelent, hanem azt, 

hogy a békét a harc után tudjuk felismerni, mint ahogy 

valami hiányával tapasztaljuk meg azt, hogy valamit 

birtokoltunk. Ezen evangéliumi szakaszból is az utolsó 
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mondat a lényeges, amire el szerettem volna jutni ebben 

a kis magyarázó írásban. „Aki meg akarja találni életét, 

elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.” 

Ebben a megtalálásban fedezzük fel az igazi életünket, 

amit Istenben, Istennek élünk. Ezért merjük a legnagyobb 

bizalommal elveszíteni az életünket, hogy megnyerjük 

magunknak a Világosságot, az Életet, a Békét. Elfogadni 

Istent az egyetlen Úrnak az életem felett és, mint a 

hűséges szolgáló várjuk az Urunk megjöttét, aki, ha ébren 

talál bennünket, akkor megjutalmaz minket. Ez az 

életünk elvesztése. Amikor föláldozzuk önmagunkat 

Istennek, azzal, hogy teljesítjük a világban az Ő akaratát, 

elvisszük az emberekhez és semmi különleges dolgot 

nem teszünk, hanem leéljük Istenben az életünket, 

pontosan azzal válunk mi is a Világosság, az Élet és a Béke 

eszközévé. Az apró, hétköznapi dolgokba kell 

belevinnünk Istent. Pontosan ezzel nyerjük el a rózsa 

illatot, amivel a szentek is rendelkeztek. Életünk apró 

eseményei állítanak minket azon döntés elé, hogy 

hagyjuk-e rajtunk átragyogni a Szentháromságba való 

bevonódás által megkapott kegyelmet és szeretetet, vagy 

inkább hagyjuk-e a sötétséget eluralkodni rajtunk és 

inkább behódolunk a világnak, hogy a hamis kincseit 

megnyerjük magunknak. 
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CSUPOR MÁRTON 

A LÉLEK BÉKÉJÉNEK 
MEGTALÁLÁSA A ZENE ÁLTAL 
– AVAGY – HALLÓ FÜLLEL AZ 
ÉRZŐ SZÍV FELÉ 
Kedves Olvasó! 

Az elmúlt időszakban – talán a 

világban minket körülvevő egyre 

több rossz és aggasztó tény miatt is 

– megannyiszor magamban és a 

környezetemben is egyfajta sajátos 

feszültséget fedezek fel. Valami 

olyat, mint a nyugtalanság, az elégedetlenség. Kicsit 

olyannak tűnik, mintha Isten valami elérhetetlen 

távolságban lenne tőlünk. 

Úgy tapasztalom, ha épp egy nehezebb időszakot élek 

meg, ilyenkor mindig sokkal nehezebb rászánnom az időt 

az imára. Sokkal nagyobb küzdelmet jelent, hogy 

kezembe vegyem a zsolozsmáskönyvet, a Szentírást, a 

rózsafüzért. Sokáig nem találtam meg azt, hogy ilyenkor 

miként is tudnék kapcsolatba kerülni Istennel, de talán, 

ami rosszabb ennél, hogy Istennek sem engedtem, hogy 

rám találjon. Ő zörgetett, de én inkább kulcsra zártam az 

ajtót, aztán vártam, hogy majd magától jobb lesz.  

A szemináriumi napirend elengedhetetlen eleme az 

elmélkedés, a hangtalan ima, a belső csend és nyugalom. 

Talán mondanom sem kell, hogy amikor az ember 

zaklatott, akkor különösen nehéz a lelkünket Istenre 
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hangolni és nyugodt állapotba hozni. Sokáig én is 

útkereső voltam ebben az imában, nem jutottam sokra 1-

1 alkalom után, aztán kezdtem felfedezni egy nagy 

kincset: a halló fület. Kezdtem megérezni annak értékét, 

hogy mennyire felemelő és Istenhez vezető tud lenni, ha 

az elmélkedés előtti időben igyekszem minden 

érzékszervemet kikapcsolni, s egyedül a fülemre 

hagyatkozok.  

 

Nagyon szeretem tavasszal/nyáron a madarak énekét, az 

éledő természetet, a lágy szellő zörgette falevelek hangját 

hallgatni, s így készülni az elmélkedésre. Most, hogy 

kevésbé alkalmas erre az idő, ilyenkor általában a 

szobámban vagyok, és a muzsika dallamaival hangolom 

a szívemet az Istennel való találkozásra. Gyakran úgy 

érzem, hogy a zene egyfajta fészeképítés Istennel. Készít 

a Mindenható számunkra egy olyan helyet, amelybe bele 

tudunk kuckózni, s onnan figyelni azt, hogy Ő miként 

tanít minket, ahogyan egy apró madárka is csak 
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megfigyeli a repülés fortélyait, mielőtt azzal maga is 

próbálkozna.  

A nagy mesterek zenéiben – kivált, ha azok szentírási 

verseket dolgoznak fel – egytől egyig megjelenik egy 

sajátos finomság. Úgy vélem, ezek abból a gyengéd 

szeretetből forrásozhatnak, amivel Isten a teremtett világ 

felé viszonyul. És egy zeneszerzőt véleményem szerint az 

tud igazán naggyá tenni, ha műveiben érezhetővé válik 

az Úr szeretetének finomsága, mert ez részükről így nem 

csupán művészet, hanem egyszersmind hitvallás is. 

Kívánom minden kedves Olvasónak azt a nagy 

kegyelmet, hogy ennek az isteni finomságnak a 

felfedezését mind többször a zenében is megérezhessék, s 

ezáltal az imádságuk egy kicsivel bensőségesebb, 

intimebb lehessen a minket oly nagyon szerető Istennel. 
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IMÁDKOZUNK 

SZÁNDÉKAIDÉRT! 

Ha aggódsz, ha vigasztalásra, testi-lelki 

gyógyulásra van szükséged… Ha ilyen 

formában szívesen ránk bíznád egy-egy 

szerettedet… 

A Központi Szeminárium kispapjai 

szívesen imádkoznak bármilyen 

szándékodért! 

Részletek honlapunkon. 

NYÍLT ESTÉK A KÖZPONTI 

SZEMINÁRIUMBAN! 

Hív az Úr? Érdekel milyen lehet papnak 

lenni? Nagy szeretettel várunk nyílt 

estéinken! 

További információk: 

benedek.riesz@gmail.com 

papihivatas.com 

 

  

TEKINTSD MEG 

INTERNETES 

FELÜLETEINKET! 

Hírekkel, képekkel, videókkal, 

beszámolókkal és színes tartalmakkal 

várunk! 

kozpontiszeminarium.org 

facebook.com/kozpontiszeminarium 

instagram: @kozpontiszeminarium 



 

 

 


