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Ferenc és Testvérei

Amint Szent István király az or-

szágunkat, úgy Szent Ferenc a 

Rendet Szűz Mária oltalmába 

ajánlja.

 „Jézus anyját mondhatatlan 

szeretettel fonta körül, mivel-

hogy testvérünkké szülte a föl-

séges Urat. Külön dicséretet 

költött tiszteletére, buzgón kö-

nyörgött hozzá, és olyan forró 

szeretettel adózott neki, ami-

lyet és amennyit emberi nyelv 

ki sem tud fejezni. A legörven-

detesebb azonban az, hogy 

Rendje védő asszonyává rendel-

te a Szent Szüzet; az ő védő-

szárnyai alá helyezte, hogy ő 

gondoskodjék eltartásáról és 

megvédéséről egészen az idők 

végéig”.(2 Csel. 198)

 Nem akarok semmit beleve-

títeni, beleolvasni Szent Ferenc 

írásaiba. Nem is valamiféle 

tudományos véleményt formá-

lok meg e sorokkal, a szívem az, 

amire hagyatkozok, sok esetben 

hagyatkozhattam már rá meg-

bízhatóan.

 Néhány hangsúlyos témát, 

irányt érzékelek Ferenc írásai-

ban és a legendákban, amikor 

Szűz Máriára gondolok, ezek 

ráadásul egymásba tartanak, az 

emberi tapasztalat különféle 

területéről indulnak, mégis egy 

fogalomkörré egyesülnek. A fo-

gadalmakhoz hasonlóan, ame-

lyek önmagukban mást jelente-

nek, mint egyesülve, egymással 

kommunikálva.

 Meglátásom szerint Ferenc 

Mária-tiszteletének fontos for-

rása, amire a fenti idézet is utalt 

A Boldogságos Szűz dicsérete 

imádság:

 „Üdvözlégy, Úrnőnk, szent-

séges Királynénk, Istennek szent 

szülője, Mária, ki szűz lévén 

templommá lettél, és válasz-

tottja a szentséges mennyei 

Atyának, ő szentelt meg téged 

szentséges szerelmes Fiával és a 

Vigasztaló Szentlélekkel. Min-

den kegyelem teljessége és min-

den jóság lakozott és lakozik 

tebenned.

Üdvözlégy te, Isten palotája;

Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra;

Üdvözlégy te, az ő lakóháza.

Üdvözlégy te, az ő palástja;

Üdvözlégy te, az ő szolgálója;

Kornél testvér

Szűz Mária Isten tervében Szent Ferenc lelkiségében

„Szűz lévén, templommá lettél”
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Üdvözlégy te, az ő anyja,

legyetek üdvözölve ti, szent eré-

nyek mind, kik a Szentlélek ke-

gyelméből és megvilágosításá-

ból a hívek lelkébe ereszkedtek,

hogy a hitetleneket Istenben hí-

vő emberekké formáljátok át.”

 Emellet egy halálveszélyben 

rögtönzött rövid végrendelet 

lehet a segítségünkre, amelyben 

összegzi Ferenc a számára leg-

fontosabbakat:

 „Írd, hogy megáldom összes 

testvéreimet, a szerzetben élő-

ket és az ezután következőket, 

egészen a világ végéig. Mivel 

azonban gyöngeségem és fáj-

dalmaim miatt nem tudok be-

szélni, csak röviden, ebben a 

három mondatban adom tud-

tára akaratomat minden testvé-

remnek. Nevezetesen, hogy ál-

dásom és végrendeletem emlé-

kezetének jeléül mindig szeres-

sék egymást; azután mindig 

szeressék és őrizzék meg úr-

nőnket, a szent szegénységet; és 

végül mindig legyenek hűsége-

sek az Anyaszentegyház elöljá-

rói és minden klerikusa iránt, és 

legyenek az ő alattvalóik.”

 Noha ebben a szövegben 

nem tesz említést Szűz Mári-

áról, a feltáruló ferences és egy-

házias lelkület mégis Hozzá 

vezet majd minket.

 Először nézzük a helyreállí-

tott templomokat! Titulusuk 

nem lehet véletlen, mert na-

gyon beszédesen tükrözik a fe-

rences prioritásokat. Az első a 

kis templomocska a San Dami-

ano, ahol a Keresztrefeszített 

szólítja Ferencet, templomának, 

egyházának helyreállításával 

bízza meg. Az ecclésia latinul 

templomot és egyházat is je-

lent, a görög szó a gyülekezet 

jelentést is hordozza. Ferenc 

először csak a kövekre gondol, 

de lassan belátja, hogy közös-

ségről, és az egyházról is szól 

küldetése.

 A második a sorban a Porzi-

uncola, Szűz Mária, az Angya-

los Boldogasszony tiszteletére 

szentelve, ami romjaiból és egy-

szerűségéből egy rendkívül ki-

váltságos bazilikává nőtte ki 

magát, olyan kegyelmekkel és 

búcsúval, amely engedélyezé-

sének formabontó rendkívüli-

ségét mi már nem is érezzük. 

 A harmadik templom titulu-

sa Szent Péter, az első pápa, így 

teljes a kép.

 Máriához a Porziuncola kap-

csolódik a legszorosabban. A 

templom egyszerűsége, sze-

génysége életmódot is jelöl, 

nem csupán egy épületet. Ez a 

Kisebb Testvérek Kozmosza, 

megtestesülése, látható minta. 

Nincs bővítés, átépítés, mert 

forma minorum, „a rend tükre”, 

minta. Inkább fölé húznak egy 

bazilikát. Ide tér vissza a fe-

rences apostol, ebbe a tükörbe 

néz, hogy visszatérjen az ala-

pokhoz.

 Tovább is jutottunk a máso-

dik motívumhoz, ami az élet-

mód, mégpedig az az életmód, 

amit Jézus és Mária él (pl. 

2Csel CLI), és Ferenc tulajdon-

képpen a maga Regulájává tesz. 

Így  Ferenc Mária életét éli, ami 

szerintem a másik fontos for-

rása Máriás lelkiségének: „Bár 

mindenkinél gazdagabb volt, 

anyjával, a Boldogságos Szűzzel 

együtt mégis a szegénységet 

akarta vállalni a világban (2 

LHív 5).”

 Az Angyalos Boldogasszony 

életmódot is jelöl tehát, és ter-

mészetesen egy templom, és ha 

templom Máriával találkozunk, 

„ki templommá lett”, és akiben 

Jézus lakik, és Jézust adja ne-

künk. 

 Ferenc imájában a „lakozás”-

nál beakad valami. Nem csoda: 

„Az Ige testé lett, és miközöt-

tünk lakozék,” ahogy János 

evangéliuma hirdeti. Az Ige 

bennünk is lakozhat, mi is a 

világra hozhatjuk őt, de Mária 

templom-anyasága mindent fe-

lülmúl és megalapoz.

 Szent Klára adja meg az első 

lépéseket, melyeket meg kell ma 

tennünk, hogy felszenteltes-

sünk az Atya „szentséges sze-

relmes Fiával és a Vigasztaló 

Szentlélekkel” és „szűz lévén, 

templommá legyünk”:

 „Ha majd megszerette őt, 

tiszta lesz, ha majd megérin-

tette őt, még tisztábbá lesz, 

ha majd befogadta őt, szűz 

lesz.” KLevÁgn 1,8

fotó: Zsirai Károly
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Zarándolat Lourdes-ba

Grácián testvér vezetésével áp-

rilis 24-29-ig Lourdes-i zarán-

doklaton vettünk részt. 

 Az Isteni irgalmasság vasár-

napját követő napon hétfőn, a 

reggeli a szentmise után zarán-

dokcsoportunkat Kornél testvér 

a címben olvasható biztatással 

bocsátotta útra, majd megál-

dott bennünket. Amint elindul-

tunk Grácián testvér vezetésé-

vel elimádkoztuk az Angyalos 

rózsafüzért, a Szűzanya védel-

mébe és a Szent Angyalok veze-

tésére bíztuk magunkat és u-

tunkat.

 A franciaországi Lourdes ne-

ve ismert, a legjelentősebb Má-

ria-kegyhelyek egyike. 1858. feb-

ruár 11-én itt, a Gave folyó 

melletti, akkor még jelenték-

telen településen, a Szűzanya 

18 alkalommal jelent meg 

Bernadettnek a Massabielle-i 

sziklafal barlangmélyedésében. 

 Bennünket is a Szent Szűz 

hívott meg, mi pedig, nem fe-

ledkezve meg a háláról és kö-

szönetről, imával és szeretettel 

nemcsak saját, de felebarátaink 

terheit is magunkkal vittük. 

 A találkozás örömét nem 

tudjuk, és nem is akarjuk a szí-

vünkbe zárni, ezért osztjuk 

meg. A zarándoklat hosszú, uta-

zással töltött órái gyorsan tel-

tek. Üdvös fáradozás ideje volt 

ez. Akik már megtapasztalták a 

szent helyen kapott kegyelme-

ket, őnekik az újbóli találkozás, 

akik pedig még nem élték át, 

nekik a várakozás öröme töl-

tötte be a szívüket. 

 A Padova-Marseilles-Lourdes 

útvonalon rózsafüzér imával, 

lelkiségi filmek megtekintésével 
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gyorsan telt az idő. Az indulás 

napján, a kora esti órákban ér-

keztünk Padovába. A város mo-

numentális bazilikája őrzi a kö-

zépkor egyik nagy ferences 

szentjének, Szent Antalnak föl-

di maradványait, aki 1231-ben 

a város északi részén Arcel-

lában, egy klarissza monostor 

közelében halt meg. Testét, vég-

akarata szerint Santa Maria 

Mater Domini-kápolnában te-

mették el, melyre 1238-1310 

között ráépült a későbbi bazili-

ka. 

 A bazilika szentélyének kö-

rüljárójában, az Ereklye-kápol-

nában láthattuk a szent erek-

lyéit. Sírja, a róla elnevezett ká-

polnában látható. Igazi lelki 

élményt jelentett mindannyi-

unk számára Szent Antal sírját 

megérinteni, imádkozni, hálát 

adni, kérni közbenjárását, ima-

meghallgatását. Kéréseinket í-

rásban is megfogalmaztuk és a 

sírnál lévő, erre a célra kitett 

imaperselybe helyeztük. 

 Padovából másnap reggel, a 

bazilika egyik kápolnájában tar-

tott szentmise után, lelkileg fel-

töltődve indultunk tovább. Az 

esti órákban érkeztünk Mar-

seillesbe, ahonnan a következő 

nap reggelén folytattuk utunkat 

zarándoklatunk fő úti céljára, 

Lourdes-ba. 

 A délutáni megérkezés örö-

mét nehéz leírni. A Keresztelő 

Szent Jánosról nevezett szállo-

dában elfoglaltuk szállásunkat 

és közösen rövid sétát tettünk a 

kegyhelyen. Visszatérve a szál-

loda ebédlőjében szentmisén 

vettünk részt, majd vacsora u-

tán igyekeztünk vissza, a 9 óra-

kor kezdődő gyertyás körme-

netre, amit a Szűzanya kért 

Bernadetten keresztül: „Azt sze-
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 retném, hogy az emberek kör-

mentben jöjjenek ide.” A kör-

menet a barlangtól indult. Meg-

ható volt a betegek kanyargó 

sora, akiket nővérek és önkén-

tesek tolókocsikban toltak. Sok-

féle nyelven kapcsolódtunk a 

rózsafüzér imádkozásába, a ti-

zedek után égő gyertyáinkat 

magasba emelve a lourdesi Ave, 

Ave, Ave Máriát énekeltük. 

Ünnepélyes lassúsággal kanyar-

gott a zarándokok sora, lassan 

érkezett a bazilika előtti térre, 

ahol áldással ért véget a kör-

menet. 

 A barlang melletti támfalon 

sok nyomógombos kút talál-

ható, melyekből a forrás vize 

folyik. Megmostuk arcunkat és 

ittunk belőle, ahogyan a Szent 

Szűz Bernadettet is kérte: 

„Igyál és mosdjál meg a for-

rásból…” Kannákban, flako-

nokban gyűjtöttünk a Berna-

dette által „kikapart” gyógyfor-

rás vizéből, hogy minél több 

otthonmaradt testvérünknek 

tudjunk adni belőle. 

 Másnap reggel a kegyhely 

egyik kápolnájában szentmisén 

vettünk részt, majd reggeli u-

tán, gyönyörű napütésben igye-

keztünk vissza a jelenés helyszí-

nére, a barlanghoz, a ma is cso-

bogó forráshoz, a Szent Szűz-

höz. Többen, bűnbánó zarán-

dokként, a Szűzanya segítségét 

kérve megmerítkeztek a forrás 

vizében, külön erre a célra kia-

lakított medencében.

 Imádkoztunk a bazilikában, 

a kegytemplom mögötti hegyen 

papi és szerzetesi hivatásokért 

jártuk végig a keresztutat. Fon-

tos megemlíteni, hogy a tizedik 

stációt magyar katolikusok ál-

lították 1912-ben, amit egy bronz-

táblán meg is örökítettek. Ezen 
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Lourdes-i Szent Szűz, mi asszo-

nyunk, Istennek szent anyja, 

Könyörögj érettünk! Ave, Ave, 

Ave Maria…

                           Egy zarándok

 

 

a magyar koronás címer két an-

gyal között látható. 

 Kora délután köszöntünk el 

a Szent Szűztől és folytatódott 

zarándoklatunk, de ekkor már 

hazafelé. Tranzitszállásunk is-

mét Marseillesben volt, innen a 

Garda-tóhoz közeli ferences za-

rándokhelyre, Frassinoba vitt 

utunk. 

 Utolsó szálláshelyünkön test-

véri szeretettel fogadtak ben-

nünket. A kegyhely csodatévő 

Szűz Mária szobrát őrzi a temp-

lom egyik különösen díszes ká-

polnájában. A kolostor két-

kerengős. Az egyik közepén ma-

dárház, a másik közepén Szent 

Ferenc szobra áll. Vacsora és 

esti sétát követően nyugovóra 

tértünk, mert másnap reggel 

indultunk haza. 

 Lourdes-ben Isten Anyja köz-

benjárására Isten a forrás vízé-

vel cselekszik csodákat, gyógyít 

testet lelket, aki kéréssel fordul 

hozzá. Gyermeki bizalomra és 

ráhagyatkozásra tanít bennün-

ket a Szent Szűz, köszönet érte! 

Szavakba nehezen önthető, a-

mit kaptunk. Szent Ferenc atyánk 

intelmeiben olvashatjuk a jónak 

elrejtéséről, hogy el ne vesszen, 

a következőket: „Boldog a szol-

ga, aki megőrzi Urának és Iste-

nének titkait.” 

 Ebben a rövid összefoglaló-

ban megosztottuk örömünket, 

de maradt mindannyiunknak, 

amit saját maga féltve őriz. A 

zarándokút profi módon volt 

megszervezve. Grácián atya az 

imákkal felkészítette lelkünket 

a Szűzanyával való találkozás-

ra, Zsuzsanna testvérünk tol-

mácsolása nélkül elvesztünk 

volna. Köszönjük nekik! Lélek-

ben megerősödve tértünk haza. 
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Asztal a családban
Nyúl Nikolett

Van egy asztal a családunkban. Igen, nem is 

az otthonunkban, nem annyira a házunk 

része, mint inkább a miénk. Családtag. Erős 

tölgyfa asztal körben székekkel a ház köz-

ponti helyén, ahol mindig van valaki.

 Ezt az asztalt nevezem néma várnak. Hogy 

miért? Házasságkötésünkkor az eskető paptól 

kaptuk ezt az asztalt, ami aztán oltárként szolgált 

és tanúskodott, tanúskodik az egymásnak ki-

szolgáltatott szentségről. Kell, hogy az asztal erre 

is emlékeztessen, de ketten még nem tudjuk körül 

ülni az asztalt. Az évek során egyre inkább érez-

zük ennek az asztalnak a fontosságát. Hiszen 

meghatározó döntések születnek itt. Ennél az 

asztalnál csoportosul a család, itt meséljük el 

egymásnak, hogy mi történt velünk az adott 

napon. Ezt hallja kicsi és nagy. 

 Apa beszámol munkahelyi küzdelmeiről és 

próbálunk neki segíteni úgy, hogy ellátjuk jó ta-

nácsokkal, hogy miként kell kezelni az adott hely-

zeteket keresztény módon. Nehéz feladat embe-

rekkel bánni, és ha nem állsz be a sorba, nem 

követed a világ elvárásait, még nehezebb, így jól 

jön a biztos családi háttér, a bíztatás. Ezt szívják 

magukba a gyermekeink, így nőnek fel. Ennél az 

asztalnál látják és hallják küzdelmeinket, sikere-

inket. Látják, ahogy meg kell küzdenünk hitün-

kért. Látják és hallják, ahogy tanúságot teszünk 

az egy Igaz mellett.

 Nagylányunk is beszámol mi történt vele az 

óvodában és persze, hogy őt is ellátjuk tanácsok-

kal, hogy kellett volna viselkednie, és ha helyesen 

cselekedett nem marad el a bíztatás és a dicséret. 

A közös étkezéseink is mindig ennél az asztalnál 

történnek. Ahol egymás szemébe nézünk, mikor 

elkérjük a vajat, a kést, ahol áldást kérünk, 

összekulcsolt kézzel és ízleljük, látjuk, hogy mi-

lyen jó az Úr. Ennél az asztalnál van helye a 

vendégnek is.

 No nem mindig ilyen idilli a helyzet!  Itt ugyan-

is nem az általunk elképzelt ideális emberrel ülök 
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szembe, hanem a valósággal. A valóság az, hogy a 

másik ember csakúgy, mint önmagam, nem tö-

kéletes, bizony vannak hibáink. De „tárgyaló 

asztal”nélkül, hogy vezessük házastársunkat az 

üdvösség felé? Pedig ez feladat. Olyan kevesen 

merészkedünk az őszinteség útjára, nem csak 

kapcsolatainkban, barátságainkban, hanem még 

önmagunkkal szemben is. 

 Hogyan lehetnénk hát őszinték a teremtőnk-

höz?! A facebook világát élik kicsik és nagyok. No 

ez sem az őszinteség fellegvára! Inkább kirakat, 

ahova a legjobb cuccok kerülnek. Kirakjuk az 

„asztalra” selfi képeinket, nyaralás képeit stb. 

Mutogatjuk, hogy nekünk mennyire jó. Nézzetek 

engem! Ott éljük az életünket és bámuljuk a 

másikét. Elképzelt világ… és a valóság? Igen, ez 

hozza a törést. Mennyivel egyszerűbb lenne in-

kább azt élni, őszintén. Hol marad a valóság? Hol 

maradnak a könnyek, a küzdelmek, fájdalmak? 

Vagy nincsenek? Hol maradnak a barátok, kap-

csolatok, közösségek? Nem, itt sem a „Helló! 

Hogy vagy? Kösz jól. Veled? Semmi, de megyek, 

mert jön a buszom” kapcsolatra gondolok.  Nem, 

a messenger világára, ahol nem kell elviselnem a 

jelenlétet.  Bár nem vagyok pap, de könnyen el-

képzelem innentől, hogy ha lehetne, a szentgyó-

násban is kiraknánk, magunkat pompában feltün-

tető vigyori életünket. Milyen rossz az a hely, 

ahol ennek ellenkezőjét teszem asztalra.

 Hogy áradjon a folyó ennyi gáttal? A mi aszta-

lunk tudna mesélni vitákról, szócsatákról, néma-

ságról, mikor épp munkaasztallá válik, ahol csi-

szolódik a gyémánt. Tudna mesélni súlyos köny-

nyekről, mikor látja, hogy erőnkön felül szolgá-

lunk, mikor kinyílik felette a biblia és hallja az 

imákat is. 

 Napjainkban mikor szinte divat a válás, mikor 

a pedagógusoktól azt halljuk nincs szókincse a 

gyerekeknek, szerintem joggal merül fel bennünk 

a kérdés vajon van-e, volt-e asztal a családban? 

Nem, nem a manapság divatos sík képernyős 

televízióhoz stílusban illő, mini asztalt kérdezem, 

és nem az 54m2 –es lakások konyha részlegében 

falnak szorított kis asztalkát, hanem az ASZTALT!  

 Szívesen adnám kölcsön azoknak az emberek-

nek, akik családi életükben hajótörést szenved-

tek.  Mert az asztal megtanít beszélgetni, csak le 

kell ülni mellé. Beszélgetni kell mindenről, meg 

kell tudni állni a rohanásban, helyet kell szorítani 

a mindennapokban egymás szavára. Nem szabad 

bombaként robbanni a felgyülemlett problé-

mákkal. Napról-napra újjá kell születni a kölcsö-

nös önátadásban. Így leszünk csak erős sejtjei az 

egyháznak, ahol még az ellenségünk előtt is 

zavartalanul ehetünk, mert az ő biztonságában 

vagyunk benn (Vö. Zsolt 23,5). Vajon a szívünk-

ben van-e asztal? Az asztal, amit Jézussal építet-

tünk fel!  Ha nincs, tegyük meg, kérjük meg és 

higgyük el, ő ért hozzá.  Ki mondta, hogy ennél 

az asztalnál csakúgy, mint a családi asztalunknál 

nem lehet vitát nyitni?  Ki mondta, ha öröm ér, 

nem kacsinthatok fel a feszületre?

 Nem is olyan rég tudatosult bennem, hogy 

azzal, hogy nagycsaláddá váltunk, tulajdonképp a 

jó Isten a szeretet főiskolájára íratott be minket. 

Óriási dolog az egészséges család. Nem azt mon-

dom, hogy egyszerű, mert nem az. Nem egyszerű 

magunkat legyőzve egónkból kinőni. Persze, hogy 

sokkal egyszerűbb, hát ez nem megy, váljunk el és 

kész. Nem. Nem erre esküdtünk, hanem hogy 

rosszban is. Mert igen, a mi asztalunk, ha képeket 

s hangokat közölhetne, nem mindig növelné a 

facebook profilunk nézettségi rátáját. Ez nem baj! 

Ez a valóság!  

 Ha az épp most házasulandók megkérdeznék, 

mit tanácsolunk, valószínű azt mondanánk: „sze-

rezzetek be egy asztalt”. Nem véletlenül mondják 

a házastársakról: ágytól, asztaltól elválltak. Bi-

zony a közös asztal összetartó erő és minden 

közös étkezés egy lehetőség. Csodálatos megta-

pasztalni a szolgálat és a szeretet gyümölcsét a 

családban. Van helye itt a bocsánatnak, a kö-

szönömnek és a szeretleknek is. Jézus személy-

válogatás nélkül ül asztalhoz az evangéliu-

mokban, engedjük hát a mi asztalunkhoz is, 

akármilyen az. 

 Az Istent kell imádni, s meghívni töltsön el 

Szentlelkével naponta minket. Csak ez a szük-

séges. Vö. Lk 10,41) Önimádással egyenes út a 

válás. Csak vele sikerülhet úgy, hogy majd asztalt 

terítsenek nekünk az örök házban.  Gondol-

kozzunk el, mit jelent nekünk a lakoma, az eu-

karisztikus vendégség, az asztal, az örök élet 

lakomájának elővételezése az Egyházban, és egy 

házban, a mi házunkban!
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A lorettoi litániáról
Szűz Máriával májusban

 A hagyomány szerint a keleti 

Egyházból ered, mivel a litáni-

ában található kifejezések a ke-

leti ember lelkületéről vallanak. 

Kéziratként először 1200-ban 

jelent meg Párizsban, majd 1558-

ban nyomtatásban Canisius 

Szent Péter jóvoltából. 1587-

ben V. Pius pápa hagyta jóvá. 

Azért mondják lorettoinak, mert 

legelőször ott imádkozták 1531-

ben. A litánia bevezető részé-

ben Jézus Krisztushoz fordu-

lunk. „Uram irgalmazz, kegyel-

mezz, hallgass meg minket”, 

ezek csak Istent illetik meg, 

nem Máriát.

 Rokay Zoltán egykori óbe-

csei plébános az 1987-88-as 

Mária évben tartott elmélkedé-

seket a lorettoi litániáról. A 

szebbnél szebb megszólítások 

bibliai eredetét magyarázza. Eb-

ből osztok meg néhány rész-

letet:

 „Szentséges Szűz Mária – 

könyörögj érettünk. Szent az, 

ami Istenhez tartozik, szentsé-

ges az, aki különösen, a legjob-

ban, egészen Istenhez kapcsoló-

dik, mint Szűz Mária. Őt meg-

szentelte a Szentlélek, akinek 

erejéből Krisztus megtestesült, 

megszentelte Jézus, amikor la-

kást vett benne, és megszentel-

te az Atya, amikor kiválasztotta 

az emberek közül. Isten minket 

is kiválasztott és szent életre 

hívott. A Szentírás minket is 

felszólít: legyetek szentek! Jézus 

kívánsága az, aki ismerte az 

embert, nem kér lehetetlent, 

legyetek tökéletesek, amint a 

Mennyei Atya tökéletes. Szent 

Pál üzenete is hasonló: éljetek 

szentül, tisztán, feddhetetlenül. 

Szűz Mária oltalma alatt élve 

mi is uralkodhatunk magunkon 

a bűn fölött, hogy egykor a 

boldog örök életet elnyerhes-

sük. 

 Nagyokosságú Szűz – kö-

nyörögj érettünk. Máriát, a 

jótanácsnak Anyját megilleti a 

nagyokosságú cím. A tanács és 

okosság, a bölcsesség megfelel 

az értelem és a tudomány fo-

galmának, mindkettő a Szentlé-

lek ajándéka. Mária az angyali 

üdvözletkor és az első pünkösd 

napján részesült a Szentlélek 

erejéből. Jézus szavai az okos 

szüzekről édesanyjára vonat-

koztathatóak. Az okosak ele-

gendő olajat vittek magukkal, 

készenlétben várakoztak, és a 

vőlegénnyel (Jézus) bevonultak 

a menyegzőre. Az égő lámpás a 

hit világosságát jelenti, az olaj 

pedig táplálja, mely nem más, 

mint a keresztény élet. Mária, a 

nagyokosságú Szűz személyé-

ben egyesítette a hitet, a vallá-

sosságot, a buzgóságot az okos-

sággal, értelemmel és tudással. 

Hitünk és okosságunk minket is 

arra ösztönözzön, hogy életünk 

végső célját tartsuk szemünk 

előtt. 

 Hűséggel teljes Szűz – kö-

nyörögj érettünk. A hit és a 

hűség összetartozik. A régi ma-

gyar nyelvben egy szó volt rá: 

pl. hites feleségem. A mai világ-

ban, amikor egyre kevésbé tud-

nak egymáshoz hűségesek ma-

radni a házastársak, amikor a 

szolgáltatók több éves „hűsé-

get” kérnek némi árengedmény 

fejében, különösen aktuális Má-

ria példája. 

 Jézus az örök életet a mind-

végig kitartóknak ígéri. A talen-

tumokról és a minákról szóló 

példabeszédben a király, aki 

maga Jézus, megdicséri a hűsé-

ges és derék szolgát, és sokat 

bíz rá. A hűséges Szűz mindig 

kitartott Fia mellett, akkor is, 

amikor ez kényelmetlen volt a 

számára. Az egyiptomi menekü-

léskor, amikor később Jézust 

bolondnak tartották, és amikor 

elkísérte a keresztúton. A fel-

támadás után az apostolokkal 

maradt, majd János gondosko-

dott róla, holott ők messze el-

maradtak Fia kiválóságától. Ta-

nuljunk Máriától, amikor hi-

tünk próbának van kitéve, látva 

az emberek és az Egyház gyarló-

ságát, a rejtett vagy a nyílt 

üldözést, a sátán aknamunká-

ját. 

 Dávid király tornya, elefánt-

csont torony, Mária arany-

ház, bölcsesség széke. Ezek 

mind ószövetségi szimbólumok, 

a legszebb, legdrágább anyagok-

ból készült díszek, amelyekkel 

Mária tökéletes szépségét akar-

juk kifejezni. Ő az alázatos 

szolgálóleány méltó volt, hogy a 

mennybe fölvett királynő le-

gyen, és könyörögjön értünk 

Szent Fiához.”

                                     i.m.
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Az öröm
P. Bárány Ottó 

Az idei nagyböjti lelkigyakorlat 3. elmélkedése 

Testvéreim! Amint a szentmise elején említettem, 

a keresztény élet reményéről, forrásáról, öröméről 

fogunk elmélkedni. Idézni fogunk az evangéliu-

mokból, meg fogjuk nézni, mit mond a Szentírás, 

idézni fogunk lelki íróktól, gondolkodóktól, 

teológusoktól, az ima embereitől, szerzetesektől, 

a történelemben ők hogyan és mit mondtak erről. 

1997-ben Párizsban, keresztény fiatalok találko-

zóján ötszázszázezer fiatal egyszerre énekelte az 

Örömódát, ki-ki a saját nyelvén: „Lángolj fel a lel-

künkben szép Égi szikra szent öröm…” Beethoven IX. 

szimfóniájából, Beethoven hívő ember volt. Ezt a 

szöveget ma az Európai Unió himnuszaként 

ismerjük. Szent öröm, ezt mondj a szöveg, a szent 

öröm pedig a feltámadásból táplálkozik. És ez így 

marad, még akkor is, ha ma sokan szeretnék leta-

gadni, elhallgatni. A párizsiak 1997-ben döbben-

ten hallgatták, és akkor értették, meg, hogy a hit 

az öröm forrása, az öröm pedig a kegyelem egyik 

jele. Nehéz beszélni az örömről, mert félő, hogy 

elszáll, mit egy virágszirom, ha megpróbáljuk 

meghatározni. Sokkal jobb, ha megfigyeljük, min-

dennapi életünk apró pillanataiban, ahol ott rej-

tőzik az öröm. Minden nap megfigyelhetünk kis 

apró örömöt az életünkben. 

 Elmondok néhány rövid történetet. A vasárna-

pi szentmise idején a nagymama vigyáz unoká-

jára. Jól érzik magukat együtt, vidáman játszanak. 

Egyszerre autó berregése hallatszik az utcán. A 

kicsi kinéz az ablakon, és arca máris örömtől 

sugárzik, mert meglátta a szüleit, akik érte jöttek. 

Mennyei pillanat ez a nagymamának. 

 2006 augusztusában a fiatal úszóbajnok, Laure 

Manaudou 4 arany- és 3 bronzérmet szerzett Bu-

dapesten, az úszó Európa-bajnokságon. Odalé-

pett hozzá egy újságíró és kérdezte, mi volt a 

legnagyobb öröme ezekben a napokban? A válasz 

meglepő volt az újságíró számára. Laure azt 

mondta: „Természetesen örülök, de elsősorban annak 

örülök, hogy Eszter, barátnőm, akivel sokszor edzettünk 

a télen, szintén nyert egy másik versenyszámban.” 

Laure öröme, magyar barátnője, Eszter öröme! 

 „A hetedik szoba” című film végén Edith Stein 

– a második világháború egyik vértanúja, egy 

zsidó lányból lett karmelita apáca - lehajol, és a 

földön keresi a síró kislány babáját, amit az elej-

tett. A tömeg érzi, hogy a kislány a halál árnyé-

kában mozog, üti-veri Edith karjait és arcát. Edith 

végre fölemelkedik, és a babát visszaadja a kis-

lánynak, aki reámosolyog. Edith örömet szerzett 

saját szenvedése árán a halálra ítélt, ártatlan 

kisgyermeknek. E három esetben közös, hogy a 

másik öröme fontosabb, mint az enyém. Az 

unoka elmegy szüleivel, és a nagymama örül az ő 

örömüknek. Az úszóbajnok jobban örül barátnője 

sikerének, mint a sajátjának. Edith Stein pedig 

örül, hogy a halál közelében is könnyebbséget 

adó örömet tudott szerezni a kislánynak.

 Az öröm sajátosságához hozzátartozik az adás, 

két dimenziójával együtt. Egyrészt az öröm in-

gyenes ajándék, a kegyelem gyümölcse, mert 

sohasem rendelkezhetünk vele, csak megkap-

hatjuk, és nyitott szívvel befogadhatjuk, tovább-

adhatjuk. Másrészt az öröm az adás tapasztalata: 

az örvendező igénye, hogy megossza, továbbadja 

örömét. Az Úr megmutatja nekünk az élet útját, 

az öröm teljessége az Ő színe előtt járni, és mi 

ujjongunk szabadító Istenünknek, mondja a 

95.zsoltár. (vö. Zsolt 95, 1). Az Úr „végtelen öröm”, 

megosztja velünk örömét, és mi Ábrahámmal 

együtt, aki ujjongott, hogy láthatta Jézus napját 

(vö. Jn 8, 56), valamint Máriával együtt vála-

szoljuk: „Szívem ujjong megváltó Istenemben” (Lk 1, 

47). Az öröm ugyanakkor vonatkozik az üdvözítő 

tapasztalatra: „Vigadozni és örvendezni kell, mert az 

öcséd meghalt, és föltámadt, elveszett és megtaláltatott.” 

(Lk 15, 32) Valami vagy inkább valaki hiányzott, 

elveszett, és most újra velünk van. Ismerjük okát 

ennek az örömnek. Az örömnek azonban van egy 

másik tulajdonsága is, amely sokszor kapcsolat-

ban áll a szépséggel: vonz minket, régi vágyat 

ébreszt fel bennünk, talán tudatalatti vágyat, 

lényünk legmélyebb rétegét érintve. 

 C. S. Lewis angol író így ír „Az öröm vonzásá-

ban” című könyvében: „Egyszer kisgyermekkoromban 

a bátyám behozott a gyerekszobába egy süteménydoboz-

fedelet: befödte mohával és földíszítette ágacskákkal meg 

virágokkal, hogy játékkertté és játékerdővé varázsolja át. 

Életem első szépséges látványát pillantottam meg 

benne... Amíg élek, a Paradicsom képe bátyám játékkert-

jéhez kötődik bennem.” A szépség megtapasztalása 

kiragad minket a szürkeségből, és a Mennybe 

visz. Például Rómában, amikor a Szent Péter 

Bazilika harangjai megszólalnak, gyönyörű 
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hangjuk simogat bennünk valamit. Ez több, mint 

puszta érzés – ez elevenítő, építő öröm, amely 

tisztít a keserűségtől, oldja bajainkat. Az öröm 

mozdít, lendületet ad arra a vágyra, hogy nekünk 

a „minden” kell, nemcsak a szépségből fakadó 

öröm, hanem az öröm eredete, szerzője. „Hová 

rejtőztél, Szerelmem? Mint szarvas elfutottál, (...) 

Megsebezve engemet.” (Keresztes Szent János: Szellemi 

páros ének, 1. versszak) „Kerestem, de nem találtam.” 

(Én 3, 1) Szergej Jeszenyin orosz költő írja Szov-

jet-Ororszország című versében ezt írja: „Kit hív-

jak? Kivel osszam életárnyú, keserves örömöm, hogy 

életben talál?” Emberi örömünk kapcsolatokban 

valósul meg, amely nem mentes a szenvedéstől. 

 Vegyük Szűz Mária példáját. Mária tapasztalja 

az anyaság kimondhatatlan örömét, amely azon-

ban kiüresedéssel jár, visszaadja saját Fiát Isten-

nek a hitben. Amikor pedig adja, elengedi azt, aki 

a legdrágább neki, és fölfedezi a hit kifürkész-

hetetlen örömét. János evangéliuma két alkalom-

mal is megfogalmazza az öröm lényegét. Először, 

amikor Keresztelő Szent János tömören fejezi ki 

Jézussal való kapcsolatát: „Akié a mennyasszony, azé 

a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja 

őt, ujjongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm 

most beteljesedett. Neki növekednie kell, nekem pedig 

kisebbednem.” (Jn 3, 29-30) Rátalált örömének szer-

zőjére, rátekintett és megértette, hogy eljött az üd-

vösség órája, az idők teljessége. Barátság, sőt lán-

goló szeretet köti őt Urához, és teszi késszé Őérte 

mindenre. „Uram, mit kívánsz? Mit tegyek?” (ApCsel 

9, 5) Hamarosan vértanúságot szenved Érette. 

Újra és újra megfontoljuk állítását: „Neki növeked-

nie, nekem pedig kisebbednem.” Ha Krisztus növek-

szik, Ővele, Őbenne mi is növekedünk, és részt 

veszünk az Ő örömében, mivel mindazok, akik-

nek Őmiatta odaadtuk magunkat, mieinkké lettek, 

velünk együtt egy testet alkotnak, Krisztus Testét.

 Karmelita apáca ezt mondja: A Kármelben Jé-

zus emberi érzései, akár öröme, akár fájdalma, 

élesen visszahangoznak bennünk. „Találja örömét 

mindig Istenben, aki az Ön üdvössége, s fontolja meg, 

mennyire jó bármiképpen is szenvedni azért, aki az 

egyedüli igazi jó.” (Keresztes Szent János: Lobogó isten-

szeretet) Másodszor pedig a Jézus halálát megelőző 

nap kapcsán ír János az örömről, amikor Jézus 

tudja, hogy övéi szenvedni fognak az elválástól, és 

előre megígéri nekik: hamarosan viszontlátják őt: 

„Bizony, bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és 

jajgattok..., de szomorúságotok örömre fordul.” (Jn 16, 

20) Szomorúság és öröm egybefonódik a várako-

zás izgalmában. „Újra látlak majd titeket, a szívetek 

örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki.” (Jn 

16, 22)

 Szomorúságunk oka abban áll, hogy nem lát-

juk Jézust, örömünk oka pedig, hogy feltámadása 

fényében Ő újra lát bennünket: Ő a kezdemé-

nyező, nem mi. Jézus tiszteletben tartja a terem-

tés rendjét, az idő folyamatát, amelybe megteste-

sülése által behatolt. Jézus akkor kezdett el nyíl-

tan beszélni az örömről, saját öröméről és tanít-

ványai öröméről, amikor eljött az Ő órája. A szü-

lőasszony hasonlatát alkalmazta. Ebből is látszik, 

hogy az élet és a halál perspektívája mennyire 

jelen volt Jézus gondolataiban azon az estén, 

amelyen elárultatott, valamint hogy mennyire 

figyelt mindarra, ami körülötte történt földi élete 

folyamán. Az az öröm, hogy ember született a 

világra, megszünteti az anya szorongását. Jézus 

álláspontja emberi életünkről nagyon pozitív. 

Tiszteli életünket, amelyet meg akart osztani 

velünk. Tudván, hogy eljött az Ő órája, Jézus 

szabadon beszélt saját öröméről: halála és 

feltámadása által Atyjához megy, beteljesíti az 

üdvösség tervét és az Ő örömét nekünk adja. 

„Azért mondom nektek ezeket, hogy az én örömöm 

bennetek legyen, és örömötök teljes legyen.” (Jn 15, 11) 

Hálatelt szívvel fogadjuk Jézus ígéretét, amelyet 

főpapi imájában megismétel: „Hozzád megyek, és 

ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes 

legyen bennük.” (Jn 17, 13) Jézus akarja, hogy az Ő 

öröme szívünkben lakjon a maga teljességében. 

Ennek feltétele, hogy tisztaszívűek legyünk, mivel 

„A tisztaszívű minden dologban Istenre való, örven-

detes, szűzies, tiszta, szellemi, vidám és szeretetteljes 

emlékeztetést talál.” (Keresztes Szent János: Lobogó is-

tenszeretet) Kereszténységünk tesz boldoggá min-

ket, mert mindent megosztunk Krisztussal, örö-

met és szenvedést egyaránt. 

 Lisieux-i Szent Teréz, már halálos beteg, ami-

kor „Örömöm” c. versében énekli: „Az öröm lakik 

szívemben, megtartó öröm, mint tavaszi rózsa, minden 

nap rám mosolyog.” De ne essünk tévedésbe, 

megharcolt örömről van szó! „Az én örömöm ebben 

van: állandóan küzdök, hogy választottakat szülhessek, 

és hogy gyöngéd, lángoló szívvel, gyakran mondom Jézus-

nak: 'Érted, isteni Testvérem, boldogság szenvedni. 

Egyetlen örömöm a földön abban áll, hogy felvidít-

hatlak.” Kis Szent Teréz egész életében az örömöt 

abban találta meg, hogy mindig másokért, a 
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bűnösökért imádkozott. Őértük vállalt nagyon 

sok imát. Ebben volt az ő öröme. Öröme, örö-

münk abban áll, hogy segíthetünk Jézusnak a 

megváltás művében, mindennapi imáinkban. 

Jézus igényt tart ránk, nem vagyunk fölöslegesek. 

Életünknek van célja, értelme. Nincs annál na-

gyobb öröm, mint látni a maradandó boldog-

ságot, amelyet az Istennel való barátság nyújt 

testvéreinknek, akikért erőfeszítéseket tettünk 

földi életünkben és odaadtuk életünket.

 Színeváltozása napján Urunk, Jézus nekünk 

akarta adni az Ő örök örömének előízét. „Miköz-

ben imádkozott, arcának színe elváltozott” (Lk 9, 29), 

és beszélt Mózessel, valamint Illéssel, az Úr sza-

vának igaz közvetítőivel. Velünk is beszél Jézus. 

Megengedi, hogy „egy kis résen át lessük, mi történik 

odabent” (Belső várkastély, VII, III, 467.), szívünk 

legrejtettebb lakásában, ahol a Szentháromság 

lakik. Ha bepillantunk ebbe a lakásba, csendesen 

felhangzik szívünkben az Örömóda, annak elle-

nére, hogy esetleg éppen szenvedések közepette 

haladunk, de mindenképpen Isten parancsai 

útján szárnyaló szívvel. 

Amen.


