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„Te, kinek keze fenntartja a világokat,
Aki a mély erdőket ülteted,
Te, kinek egyetlen szempillantása megtermékenyíti,
Szerető tekintettel kísérsz engem
Mindig.”
(Lisieux-i Szent Teréz)
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BEKÖSZÖNTŐ
Napjainkban a teremtésvédelem nagyon népszerű téma. Többen keresztény körökben is vitatkoznak arról, hogy mennyire fontos ez most. Egyesek szerint egyáltalán nem szükséges ezzel foglalkozni az egyházon belül, sokkal időszerűbb a
teológiai igazságok ismeretét megerősíteni, mások szerint pedig igenis Istentől jövő
intő jelként kell értelmezni a természeti jelenségeket vagy azokat a világi civil mozgalmakat, amik ezek fontosságára hívják fel a figyelmet.
A megfelelő választ bizonyára nem kapjuk meg, de azt megállapíthatjuk, hogy
a saját és társadalma létét és életét felelősen irányítani akaró ember nem dughatja
fejét a homokba ezen kérdések elől. Isten barátai a szentek, akik teremtményi létüket a legtisztábban Isten terve szerint akarták kibontakoztatni, mindig a teremtésvédelem prófétái voltak, hiszen számukra még abban az esetben sem volt mindegy
a teremtés csúcsán álló ember hozzáállása a többi teremtményhez, amikor még
egyáltalán nem volt szó a föld kizsákmányolásáról, a környezet tönkretételéről,
mert az ember istenkapcsolatát így is nagyban befolyásolta az, hogy miképpen
viszonyul a külvilághoz.
A Kármel újság jelen számában is ebből a szemszögből tanulmányozzuk a teremtésvédelmet. Az idén szeptemberben hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az Oltáriszentséggel kapcsolatban is
olvashatunk elmélkedést. Ez a téma a következő számokban még hangsúlyosabb
lesz. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a megtestesülés misztériuma által
az Oltáriszentség kapcsolatban van a teremtéssel. Erre figyelmeztet bennünket Ferenc pápa is a Laudato si’ kezdetű enciklikájában. „A teremtett valóság az Oltáriszentségben találja meg legnagyobb felmagasztalását. A kegyelem, mely általában
érzékelhető formában nyilvánul meg, bámulatos kifejeződést nyer, amikor maga
Isten – emberré válva – odáig megy el, hogy étellé teszi magát teremtménye számára. Az Úr a megtestesülés misztériumának csúcspontján egy anyagdarabon keresztül akart eljutni lényünk legmélyébe. Nem felülről, hanem belülről, hogy saját
világunkban találkozhassunk vele. Az Eucharisztiában már megvalósult a teljesség,
s ez az univerzum éltető középpontja, a szeretet és az élet kiapadhatatlan, túlcsorduló forrása. Az Oltáriszentségben jelenlévő megtestesült Fiúhoz csatlakozva az
egész kozmosz hálát ad Istennek.” (236.)
Minden kedves olvasónak nagyon szép tavaszt kívánok, remélem, hogy az itt
olvasható gondolatok is segítenek mindnyájunkat a Teremtőt dicsérő teremtés
szépségének felfedezésében, a teremtmények értékelésében és védelmében.
P. Péceli Bence Imre OCD
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Kármel

ISTEN

„
KERESETT ENGEM”
Az

interjút készítette

P. Péceli Bence Imre OCD

Brenner Bálint kármelita testvér 2019 augusztusában tett egyszerű fogadal-

mat Attyapusztán. Jelenleg Madridban tanul. Hivatásának felfedezéséről, belső
fejlődéséről, a rendben töltött első éveiben szerzett tapasztalatairól kérdeztük.

Gyermekkorodban egy szerzetesi plébániára is jártál, majd egy szerzetesrend
középiskolájában tanultál. Már itt, ezekben
az években is éreztél magadban szerzetesi hivatást, vagy az csak később került szóba?
A Kármelnek köszönhetem a hivatásom.
A Kármellel viszont 2013. január 14-én találkoztam először (a Katolikus Shalom Közösségen keresztül); addig azt sem tudtam,
hogy létezik.
Az állatorvosi egyetemi évek alatt, ha jól tudom, különböző keresztény közösségekben is
megfordultál. Ez már a hivatáskeresés része
volt, vagy egyszerűen csak hívő társaságra
vágytál?

Nem én kerestem hívő közösséget, Isten
keresett engem. Az egyetemen bemutatkozott a Katolikus Shalom Közösség 2011
végén. Ekkor nem alakult ki szoros kapcsolat, de 2012 tavaszán Rómában ünnepeltük az alapítás 30. évfordulóját, ami mély
és pozitív hatással volt rám: sokszínű, nemzetközi miliőben találtam magam, ahol értik a fiatalok nyelvét, és úgy éreztem, elfogadnak feltételek nélkül.
Jelenleg Spanyolországban tanulsz, ahol korábban is eltöltöttél már bizonyos időt egy
keresztény közösségben. A Kármellel rajtuk
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keresztül találkoztál, vagy máshonnan jött
az ismeretség?
Igen, Spanyolországba is a Shalom Közösség révén jutottam el 2014 nyarán; ekkor
másfél éve ismertem a Kármelt. Elsősorban
a kalandvágy hajtott; régóta érdekelt a spanyol nyelv, életstílus és kultúra, illetve azt
is tudtam már, hogy a Kármelnek spanyol
gyökerei vannak. A Shalom Granadai Mis�sziója egy friss alapítás volt, és a Budapesti
Misszió felajánlotta, hogy szerezzek mélyebb tapasztalatokat. Az ott eltöltött két
hónap közepén volt egy komoly krízisem,
de az olyan gyümölcsöket termett, hogy
nem cserélném el semmiért. Életreszóló,
mély barátságok születtek, és a Shalomban
ma is otthon vagyok, kármelitaként. Nagyon hálás vagyok Értük. A skapulárét is
Granadában vettem fel Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén.
Mi vagy ki segített abban, hogy a mai nagyon
sok lehetőséget kínáló világban rátalálj és igent
mondj egy olyan szerzetesrendre, ami Magyarországon ma nagyon kis létszámban van
jelen, és talán kevesebbet lehet hallani róla?
Az a kevés viszont, „mint a kétélű kard”…
Béri László Renátó atya személyén
keresztül áradt rám a Kármel forrása. Havi
rendszerességgel tartott lelkiéleti katekézist

a Shalomban, így ismertem meg. Beszédmódja, közvetlensége és az egész kisugárzása meggyőző volt. Nem az általános
közhelyekkel hozakodott elő, hanem a
mélyre evezett velünk. Nem kellett magam kínosan érezni, ha olyan kérdést tettem fel, amit más fórumon nem lett volna
„illő”. Szabadott szkeptikusnak lennem,
rávilágítani számomra ellentmondásosnak
tűnő dolgokra. Éreztem, hogy Renátó atya
beleáll a kérdésbe, és velünk együtt keresi
rá a választ, ahelyett, hogy valami sablont
húzna elő. Érintettük a megváltás témáját,
a bűn „szerepét”, hogy mit jelent imádkozni, mi a kölcsönösségen alapuló szeretetkapcsolat, mit jelent a minőségi szemlélet
a mennyiségivel szemben stb. Az alapok
után Avilai Szent Teréz Belső Várkastélyába
léptünk. Addig nekem nem volt magától
értetődő Isten állandó jelenléte az emberi lélekben. Mást tanultam hittanból, de
ezt most nem részletezem. A lényeg, hogy
kezdtek meginogni az addigi életem során
összeeszkábált lelki építményeim. Hála Istennek! Renátó atya a lelki kísérőm lett.
A benső hitbeli és lelki fejlődésed mennyiben
segített abban, hogy egyre inkább felismerd Isten akaratát az életedben és követni tudd őt?
A lelki fejlődés alapfeltétel. Aki nem fejlődik, az visszafejlődik, mondja Teréz. Az
életünkön való dolgozás ugyan halálunkig tart, mégis az eleje meghatározó volt
számomra. Az volt a legnehezebb, hogy
nem csupán felépíteni kell valamit, ha-
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nem közben a rossz beidegződéseket gyökerestül kiirtani. Ami nem kiirtható, azzal
pedig be kell rendezkedni egy életre, meg
kell szelidíteni. Ehhez azonban pokolra kell
szállni, és a felszínen jelentkező problémák,
bűnök, tendenciák gyökerét kell felkutatni,
segítséget kell kérni. Különben szélmalomharc az egész. Sok ember megelégszik a fűnyírással: van valami oda nem illő a felszínen; tüntessük hát el. Ezt a hozzáállást nem
engedte a perfekcionizmusom. A gyengeségeim és sebeim üzenetet hordoznak rólam
és Isten irgalmáról.
Visszatérve Isten akaratára… 2014 tavaszáig fel sem merült bennem, hogy Isten akarhat valami különlegeset is velem.
Állatorvosnak készültem, megelégedtem
volna egy átlagos keresztény élettel; én

a legkevésbé sem akartam, hogy valami
(Valaki) felforgassa az életemet. Márciusban meghívták a Sapientiára Maximiliano
Herráiz García kármelita atyát (Avilai Szt.
Teréz szakértője), hogy tartson előadást. Az
Ő egyszerű megjelenése és közvetlensége is
magával ragadott, de nehéz szavakba önteni, amit akkoriban éreztem. Mintha egy
szikra pattant volna valahol a lelkemben,
és nagyon erős, de rejtett vonzást gyakorolt
rám. Nyáron, hazatérvén Granadából már
elkezdtem tudatosan is a hivatás kérdésére
összpontosítani. Először is azt kellett megértenem, hogy nem nekem kell valamit létrehoznom, hanem a hivatásom egy létező
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valami, amit felszínre kell hoznom, amen�nyire lehet. Persze ez a felszínre hozatal sohasem tökéletes, ezért is nehéz és időigényes
folyamat.
Mikor döntöttél és beléptél a rendbe, már
néhány éve gyakoroltad az állatorvosi hivatásod. Hogyan fogadták a döntésedet a családod és a munkatársaid részéről?
A közvetlen munkatársaimmal és munkáltatóimmal jó kapcsolatot ápoltam. Amíg
nem körvonalazódott a belépés konkrét
dátuma, nem beszéltem az elképzeléseimről a munkahelyen. Így állhatott elő az a
helyzet, hogy 2017 januárjában, amikor
prémiumot kaptam az előző évi teljesítményem után, és fizetésemelést, a főnököm
egyúttal megkérdezte, hogy mik a hos�szabb távú elképzeléseim. Nem halogathattam tovább, elmondtam hát, hogy nyáron elbúcsúzom. Az ezt követő fél évben
még volt néhány beszélgetésünk, melyben
meg kellett nyugtatnom őt, hogy nem valami munkahelyi trauma vagy rossz körülmények miatt hoztam ilyen döntést.
A családom vegyesen fogadta a döntésemet, talán a meglepettség és az értetlenség
volt a közös vonás sokuknál. Nagy ellenszél
nem volt, de ha lett volna, sem befolyásolt
volna. A reakciókon nem csodálkoztam,
mivel a családom nem ismerte a Kármelt.

Néhányan azt gondolhatták, hogy valami
csalódás ért, és azért döntöttem így. Nos,
csalódások értek már az életben, de ebben
az esetben nincs ok-okozati összefüggés.
A rendi élet már eltelt két évében egy csendesebb jelölt időt egy talán még csendesebb,
de intenzívebb noviciátusi év követett. Hogyan élted meg ezt az egymástól különböző
két évet? Mit szeretnél kiemelni az elsőből és
mit a másodikból?
Mindkettőnek más része volt nehéz és
könnyű. A jelölt időmet Győrben töltöttem. Családias légkör vett körül, és nagy
mozgásteret biztosított. Nehéz volt az átmeneti jellege (a munka világából csöppentem bele, már nem dolgoztam, még nem
tanultam), lazultak a budapesti kapcsolataim, Győrben viszont még nem alakultak
ki (mára igen). Szenvedtem a magánytól
egyedüli jelöltként, aztán két hónapig volt
egy társam, ami más miatt volt nehéz. Rafael atyát itt ismertem meg. Vele és Renátó atyával jól összekovácsolt minket ez a
különleges időszak; tudom, hogy számíthatunk egymásra. Szinte az utolsó percig
bizonytalan volt, hogy hol és kikkel leszek
novícius, ami szintén nehézséget jelentett.
A noviciátust Pápakovácsi külterületén,
Attyapusztán végeztem. Ennek helyszíne
korábban mindig Keszthely volt, ezért nagyon érezhető volt számomra, hogy minden olyan kezdetleges, sok minden menet
közben formálódik. A közösségi dimenzió erős benyomással van rám, érzékeny
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vagyok a részletekre, fontos a kiszámíthatóság vagy tervezés, könnyen másokra
hangolódom (annak minden előnyével és
hátrányával). A rokonszenves és ellenszenves tulajdonságok egyaránt kiéleződnek
egy zárt közösségben, amit meg is tapasztaltam. Hárman kezdtük a noviciátust, de
végül ketten tettünk fogadalmat, úgyhogy
ez sem volt egyenes vonal, hanem hullámokkal tarkított. Az elöljáróimmal és segítőimmel tovább mélyült a kapcsolatom,
rendünk karizmája és a szentjeink pedig
mérhetetlen gazdagsággal árasztottak el.
A rendi képzés nagy részében a kármelita
karizmában és főleg a szentek tanításában
mélyedhettél el. Hogyan hatott ez a személyes
lelki életedre, belső fejlődésedre?
Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János nem volt ismeretlen számomra, de
sokat tágult és mélyült az ismeretem velük
kapcsolatban is. Most leginkább Lisieux-i
Szent Terézt szeretném kiemelni. Róla csak
felszínes információim voltak, és azok is
olyanok, amilyenekkel nem tudtam és
nem is akartam azonosulni: egy csodatevő
szent kislány, aki fiatalon apáca lett, és szép
gondolatokat vetett papírra. Ezzel szemben
megismertem, hogy milyen hatalmas fejlődésen ment keresztül; hogy gyakorlatilag
egy karácsonyeste alkalmával éretlen, elkényeztetett kislányból érett, felnőtt nővé
vált, akit ma egyháztanítóként tartunk
számon és tisztelünk. Mindezt kontrasztba
helyezi korának társadalma, egyháza, isten-

képe. Ő ennek ellenére üstökösként tört
előre. Szívből kívánom, hogy amennyire
lehet, megközelíthessük Teréz kristálytiszta
istenképét!
Nagyon fontos, hogy minél többet
olvassuk rendi szüleink és Lisieux-i Szent
Teréz műveit, mert rendünk karizmája
bennük, konkrét személyekben ölt testet,
és nem elvont fogalmakban. Egyháztanítói
mivoltuk jelzi aktualitásukat; amit írtak,
akár ma is írhatták volna. Akárhányszor a
kezembe veszem ezeket az írásokat, mindig
van mondanivalójuk. Rendünk igen korán, már az önállósodásakor letért a terézi
útról, ma már kezdünk megérkezni oda,
ahol a terézi Kármelnek lennie kell.
A noviciátusi képzés más jellegű tanulásból és
tapasztalatszerzésből is áll. Kérlek, emelj ki
ezek közül is néhány fontos elemet!
Az egyik ilyen a pszichológussal folytatott
közös (illetve egyéni) munka. Nemcsak lelkünk van, hanem pszichénk is, ezért nem
elég csak imádkozni. Mindannyian hordozunk egy batyut, amiben a gyermekkorunk, családi hátterünk, kapcsolataink, jelenünk és érzelmeink vannak. Ha nem veszünk róla tudomást, attól még hatással lesz
ránk, sőt, egyre inkább kicsúszik kezünk
közül a kontroll, és ezek a körülmények
fognak minket irányítani. További előnyt
jelent, hogy a pszichológus egy külső,
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objektív személy, és esetünkben hölgy,
így másképp néz az egyes kérdésekre, más
megközelítéseket használ; mondhatni: segít
kimászni a katolikus, egyházi dobozból.
Igen pozitív tapasztalat volt a házaspároknak tartott lelkigyakorlat, amin kétszer
is részt vettem. Egészen döbbenetes volt,
hogy mennyire megnyíltak az emberek, és
milyen mélyen tudtak magukról (örömökről, érzésekről, bánatról és fájdalomról)
megosztani. Láthattuk, hogy sokszor milyen nehéz szeretni, mégis milyen erős egy
megharcolt szeretet.
Egy alkalommal tizennyolc éveseknek kellett nagyböjti tanítást tartani. Volt
bennem egy kis aggodalom, vajon milyen
visszajelzést kapok majd, hiszen a diákoknak kötelező volt a részvétel, és biztosan
találtak volna más elfoglaltságot is maguknak. Ennek ellenére őszinte érdeklődés volt
bennük, valószínűleg csak meg kell találni
velük a megfelelő hangot.
A külföldi tanulmányokra való kiküldetést
hogyan éled meg? Nehéz volt igent mondani
rá? Milyenek az első tapasztalataid?
Erre könnyen tudok válaszolni. Meglepett
az időzítés, de nagyon örülök a lehetőségnek. Négyen vagyunk kispapok a madridi
tanulmányi házban, erős és jól működő a
közösség. Mi, kispapok, hasonló korosztály

vagyunk; a társaim lelkesek és inspirálóak,
telve testvéri szeretettel. A többi négy fő a
nevelő közösséget alkotja. Jó a hangulat,
a legkülönfélébb témákról is tudunk beszélgetni, nincsenek generációs akadályok
(pedig ketten idősebbek), lehet viccelődni
egymással. Vannak közösségi programjaink: filmnézés, kulturális programok a
városban, vagy program egy másik közösséggel. Kölcsönösen jó viszonyt ápolunk a
hívekkel, több imacsoport is működik.
Mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, akik
még hivatásuk keresésében nem találják az
útjukat?
Először is megnyugtatásul üzenem nekik,
hogy mindenkinek van hivatása. Aztán
tegyenek erőfeszítéseket a hivatásuk felfedezésére, amire alkalmas lehet egy hivatástisztázó kurzus, tapasztalt lelki kíséréssel
egybekötve. Próbáljanak kiegyensúlyozottak lenni a hivatás keresésében: nem jó
a kapkodás, de sok évig húzni sem jó. Én
nagyon féltem attól, hogy esetleg rossz döntést hozok, de hála Istennek, a szerzetesség nem az örök fogadalommal kezdődik.
A hivatás tisztázása, csiszolgatása a határozott „igen” kimondása után is folytatódik. A
jelölt időben, noviciátusban tovább tisztul a
kép. Sajnos a házasságkötéseket ritkán előzi
meg olyan előkészítő, önismereti út, mint
ami nálunk van. Remélem, hogy ebben is
lesz fejlődés.
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Kérjük, segítse Alapítványunk működését imádsággal,
s amennyiben teheti, anyagi támogatásával
a következő számlaszámon:
MINDENSZENTEK KÁRMELÉRT ALAPÍTVÁNY
BANKSZÁMLA SZÁMA:
10918001-00000069-06290006
Az adóbevallás készítésekor a befizetett adó
1% felajánlása esetén:

A KEDVEZMÉNYEZETT ADÓSZÁMA: 18177662-142
Kérjük, amennyiben lehetőségük engedi, hívják fel barátaik,
ismerőseik figyelmét is a segítségnyújtásra!

Nagylelkű támogatásukat,
segítségüket hálásan köszönjük,
támogatóinkért rendszeresen imádkozunk Kolostorunkban!
Isten jutalmazza meg gazdagon minden jótevőnket!

Imádságos szeretettel:
A KÁRMELITA NŐVÉREK ÉS AZ ALAPÍTVÁNY TAGJAI
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Tizenhatodik
századi
TEREMTÉSVÉDŐK
P. Péceli Bence Imre OCD

írása

Nem tűnik helytállónak a címben feltüntetett kifejezés, hiszen ötszáz
évvel ezelőtt még semennyire sem volt bajban a teremtett világ, messze
nem beszélhettünk még szennyezésről, a föld kizsákmányolásáról és a
többi olyan jelenségről, amelyek ma az egész bolygónkat veszélyeztető tényezőkként jelennek meg. A XVI. században élt szentjeink, Avilai
Szent Teréz és Keresztes Szent János azonban szintén megtapasztalták
a rosszra hajló, a teremtéssel kapcsolatos harmóniát elveszített ember
szenvedését és boldogtalanságát, melyet olyan történelmi és társadalmi
folyamatok is fokoztak, mint pl. Amerika felfedezése. Sok honfitársuk
rohant abban az időben, hogy kincset keressen, és találtak is, és hoztak
be Spanyolországba, amellyel csak fokozták a társadalmi egyenlőtlenséget, nem beszélve arról, hogy az „Újvilágban” rengeteg pusztítást végeztek.1 Magatartásukkal talán már akkor megkezdték azt a folyamatot,
amely mára katasztrófához vezet.

1

Ezt jól szemlélteti BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: Rövid beszámoló az Indiák elpusztításáról, Paulus

Hungarus – Kairosz, 1999.
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A mai teremtésvédelem középpontja is az ember, aki féltve érzi saját életterét,
rádöbben arra, hogy ha élni akar, muszáj változtatnia eddigi magatartásmódján.
Erre a hit nélkül élők is rádöbbennek, sőt képesek komoly erőfeszítéseket tenni.
Ötszáz évvel ezelőtt, amikor a külső veszélyek egészen másként jelentkeztek,
voltak az emberért aggódó személyek. Most a már előbb említett két legfontosabb
kármelita szentnek az embernek a teremtett világgal való kapcsolatáról alkotott
nézeteit vizsgáljuk meg, ami alapján talán megértjük, hogy a teremtésvédelem,
amely nem jelent mást, mint visszatérést Istennek a teremtésről alkotott tervéhez,
mindig aktuális téma, akkor is, amikor az ember látszólag külső, fizikai értelemben
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nem szenved hiányt, mert mit ér akkor, ha a világot megnyeri, de lelke kárt szenved (Mk 8,36).
Keresztes Szent János gondolatmenete talán kidolgozottabb, mint Terézé,
„A TEREMTÉSVÉDELEM, AMELY
ezért inkább János atya nézeteire fókuszálunk2, de hozzá párosítjuk a SzentNEM JELENT MÁST, MINT
anya tapasztalatait is.
VISSZATÉRÉST ISTENNEK
Mind a kettőjükről elmondható,
hogy a teremtést Isten művének tekintik.
A TEREMTÉSRŐL ALKOTOTT
A természeti szépségben Isten arcát isTERVÉHEZ.” merik fel. Mind a ketten megélnek különböző tapasztalatokat, hogy az ember
miként viszonyulhat a teremtéshez, ami
járhat örömmel, fájdalommal, sok csalódással is. De főképp azt a tapasztalatot
húzzák alá, hogy ha az ember a teremtmények rabszolgájává válik, elidegenedik
önmagától. Mindketten szabadságharcosok, akik megmutatják, hogy miként
győzhető le az embernek a teremtményeknek való alávetettsége, ami az emberben
lévő helytelen ragaszkodás folytán alakul ki; és hogyan juthat el az ember a teljes
szabadságra azáltal, hogy Isten lesz első az életében, akivel való kapcsolatban rendeződik az élete, és a teremtmények új fényt kapnak, és helyre kerülnek.
ISTEN TERVE A TEREMTÉSRŐL
Keresztes Szent János mint teológus rákérdez a teremtés okára, illetve arra, hogy
hol az ember helye a teremtésben, illetve a teremtmények között. A Románcok3
című, vagyis a „Dal a Szentháromságról a »Kezdetben vala az Ige« kezdetű evangélium alapján” költeményében megénekli az Atya és a Fiú párbeszédét, amelyben
az emberre úgy tekint, mint Atyától a Fiúnak adott ajándékra: „Arát, ki téged
szeressen, / Akartam, Fiam tenéked adni, / Ki értéked által megérdemelje, / Hogy
társaságunkban résztvehessen”. Meg is akarja osztani a Szentháromság a saját javait
2

Keresztes Szent János gondolatainak bemutatásához felhasználjuk a következő tanulmányt: CIRO

GARCÍA: Creación. In.: EULOGIO PACHO (dir.): Diccionario de San Juan de la Cruz, Editorial Monte
Carmelo, Burgos, 2009, 260–268. o.
3

Lobogó Istenszeretet azaz Keresztes Szent János kisebb művei. A Kármelita rend kiadása, Budapest,

1991, 2. kiad. 219–231. o.
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az emberrel: „S megismerje a javakat, / Amiket fiamban bírok Én, / S velem együtt
hálálkodjék / Szépségedért, hatalmadért.”
A Fiú elfogadja az Atya tervét és így válaszol: „Nagyon köszönöm néked Atyám, /
Felelé erre a Fiú, / Az arának, kit nekem adsz majd / Fényemet adom neki. / Hogy ama
fényben megismerje / Mekkora az én Atyám, S a lényeget, amelyet bírok / Miképpen
kaptam tőle.”
Így a teremtésnek az időben az Igével való kapcsolatban van helye, hogy a
megtestesülés által méltóvá tegye az emberi jegyest. A teremtésnek ez a krisztusközpontú módja megjelenik Szent Pál apostolnál is. (Kol1, 15-20). A teremtés
az időben így az Atya és a Fiú közötti dialógusban a „legyen” szóban folytatódik:
„Legyen hát így, – mond az Atya, / Szerelmed megérdemelte”, / S e szóban mit kimondott, / Létre jöve a világ. / Palotául az arának, / Bölcsen megépítve azt, / Amelyet két
emeletre, / Felső- s alsóra oszta szét.” (Románcok) Az egész teremtés tehát egy palota, amelyben az ara, vagyis az ember örömét leli, a többi teremtményen keresztül
ismeri fel Istent.
A többi versszakban leírja, hogy
mit helyez el az alsó és felső szintre,
felülre az angyalok kerülnek, az al„KERESZTES SZENT JÁNOS SZERINT
sóra az emberi természet, de a kettőben közös, hogy egyazon Jegyesbe,
A TEREMTMÉNYEK SZÉPSÉGE
vagyis Jézus Krisztusba szerelmesek.
ÉS MÉLTÓSÁGA ISTEN ARCÁT
A következő versszakok is erről szólnak. A látszólag alacsonyabb szintű
MUTATJÁK MEG.”
ember is felmagasztalást nyer. „És
hogy alacsonyságukat / Ő maga emeli
fel, / Úgyhogy azt majd senki többé /
Bennük le nem szólhatja. / Mert mindenben hasonlóvá / Lesz majd Ő is hozzájuk, /
S eljövend Ő majd közéjük / S közöttük lakozni fog. / És hogy Isten emberré lesz, / És
velük meg Isten lesz, / És velük fog társalogni, / Eszik-iszik majd velük.” (Románcok)
A teremtésben tehát nemcsak az a perspektíva tárul fel, hogy minden Krisztusban
teremtetett, hanem az is, hogy az ember isteni méltóságra hivatott.
Keresztes Szent János szerint a teremtmények szépsége és méltósága Isten arcát
mutatják meg. „Ezernyi áldást hintve széjjel, / Ment át sietve itt e berkeken,/ S útjában rájuk veté szemét;/ Csupán alakja által/ Szépség mezébe öltöztette őket.” (SZÉ 5)
A vershez kapcsolódó kommentárban pedig ezt olvashatjuk. „Ezen versszak tartalmának lényege tehát az, hogy Isten az összes dolgokat nagy könnyűséggel és hamarosan
megteremtette; rajtuk hagyta saját fenségének némi kis visszatükrözését, amennyiben

15

16

Kármel

Kármel

nemcsak, hogy létrehozta őket a semmiből, hanem fölruházta őket számtalan erővel és
kedvességgel; széppé tette őket ama csodálatos rend és egymástól való kölcsönös függés
által, amelyben vannak. Tette pedig ezt a Bölcsesség révén, amely által teremtette őket.
Ez a Bölcsesség pedig az Ő örök isteni egyszülött Fia.” (SZÉ 5,1) „Mert a teremtmények Isten lépteinek nyomdokai, s bennük visszatükröződik az Ő nagysága, hatalma,
bölcsessége és minden egyéb isteni tulajdonsága.” (SZÉ 5,3)
Avilai Szent Teréz is leírja önéletrajzában, hogy a teremtmények szépsége miként segítette őt az imádságban. „Nekem a mezőknek, vizeknek és virágoknak látása
is megtette ezt a szolgálatot. Ezek mind a Teremtőt juttatták eszembe. Azt akarom
mondani, hogy imára ébresztettek, áhítatba merítettek, s könyvül szolgáltak, amelyből
hálátlanságomat és bűneimet olvastam ki.” (Ö 9,5)
A teremtmények utat képeznek Isten megismeréséhez. Visszatérve Keresztes
Szent János gondolatmenetéhez olvashatjuk, hogy „az önismeret után ugyanis a
lelki életnek ezen útján a teremtmények ismerete következik sorra. Ez vezet Isten ismeretéhez azáltal, hogy teremtményeiben az Ő nagyságát és fenségét szemléljük, az
apostol szavai szerint: »Ami benne láthatatlan, a világ teremtésétől fogva munkáiban
megismerhető. (Róm 1,20)«” (SZÉ 4,1) „Ily módon tehát a teremtmények megfontolása a lelket nagy szeretetre indítja Kedvese, Istene iránt, főleg azért, mivel azok az Ő
saját kezének művei.” (SZÉ 4,3)
Keresztes Szent János a szentpáli teológiát követve az első teremtést a másodikkal együtt szemléli, vagyis a Krisztus általi, a megtestesülés által beteljesített
új teremtéssel. Nemcsak a természetes, hanem a természetfeletti teremtményeket
veszi tekintetbe. „Tudnunk kell ezenkívül, hogy Isten csupán Fiának alakja által tekintett az összes dolgokra, vagyis adta meg nekik a természetes létet, árasztott rájuk sok
kegyelmet és természetes ajándékot s tette őket hibátlanokká és tökéletessé, amit Mózes
első könyve e szavakkal fejez ki: Látta az Úr az összes dolgokat, amelyeket teremtett és
nagyon jók voltak. (…) Őket jóknak látni, annyit jelentett, mint őket jóknak teremteni az Ő Fiában, az Igében. Azonban nemcsak a természetes létet és természetes kegyelmeket adta meg nekik, mint említettük, nézése által, hanem Fiának csupán alakja
által szépség mezébe öltöztette őket, megadván nekik a természetfölötti létet. Ez akkor történt, amidőn emberré lett s Isten szépségében fölmagasztalta Őt, s következőleg
Őbenne az összes teremtményeket, mert hiszen emberi természetében mindnyájukkal
egyesült.” (SZÉ 5,4)
A páli teológiához itt a jánosit is hozzáfűzi, amiben a megtestesülés misztériumát együtt szemléli a szenvedés misztériumával, melyek együtt képezik a teremtés
méltóvá válásának a forrását. „Ezért mondotta maga az Isten Fia: »És én, ha fölmagasztaltatom a földről, mindent magamhoz vonzok.« Fiának a megtestesülésében való
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fölemelése és az Ő testének a föltámadásban való megdicsőítése által tehát az Atya
nemcsak részben szépítette meg a teremtményeket, hanem helyesen mondhatjuk, hogy
egészen szépségébe és méltóságba öltöztette őket.” (Uo.)
Avilai Szent Teréz Önéletrajza 22. fejezetében figyelmeztet bennünket, hogy
ne hanyagoljuk el Jézus emberi természetének szemléletét, és ebben kiemeli a teremtmények közvetítő szerepét „Az a minden anyagitól való eltávozás bizonyára jó
lehet, tekintve, hogy annyira okos emberek ajánlják, azonban, nézetem szerint, bizonyára csak igen előrehaladott lelkeknek való, mert aki nem az, annak – magától
értetődik – a Teremtőt a teremtmények révén kell keresni.” (Ö 22,8)
A belső várkastély című művének kezdetén szintén megerősíti az embernek
mint teremtménynek az Isten képére alkotott voltát, és ebben álló méltóságát.
„Mert bár közötte és Isten között nagy a különbség – végre is az egyik csak teremtmény, a másik pedig Teremtő – azonban az a körülmény, hogy Ő Szent Felségének
saját szavai szerint az Ő képére van teremtve, eléggé megérteti velünk azt, hogy e lélek
szépsége és méltósága mennyire meghalad minden fogalmat.” (1BV 1,1) Abban is
teljesen egyetért Keresztes Szent Jánossal, hogy a teremtmények feladata az, hogy
Isten dicsőségét közvetítsék, Őt dicsérjék. „Ó én Uram, milyen jó vagy! Áldott légy
mindörökre! Dicsőítsenek téged, én Istenem, az összes teremtmények azért, hogy ennyire
szerettél minket! Áldjanak azért, hogy valóban beszélhetünk ilyen egyesülésről, amelyet
már e földi élet folyamán juttatsz egyes lelkeknek.” (Ö 28) A lelki élet elején is mintegy célkitűzésként kell megfogalmazni, hogy „a fő cél mindig az, hogy megismerjük
nagyságát és dicsőítsük őt teremtményeiben” (1BV 1,3).
A TEREMTÉS BIRTOKBAVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES LÉPÉS
AZ EMBER SZÍVÉNEK MEGTISZTÍTÁSA
A Teremtés könyve első lapjain olvashatjuk, hogy az ember azt a megbízatást kapta
Istentől, hogy hajtsa uralma alá a teremtményeket (vö. Ter 1,28). Az ember azonban megtapasztalja, hogy gyakran ő bizonyul rabszolgának a teremtményekkel
szemben, akik akadályozzák abban, hogy az Istennel való egységet és a teremtményekkel való harmóniát megélje.
Keresztes Szent János nagyon sok magyarázatot ad ahhoz, hogy ez az akadály
elháruljon. Hogy a teremtmény Istennel való egységre léphessen, szabaddá kell,
hogy váljon magától a teremtménytől. „Ha istenhez akar térni, előbb ki kell belőle
égnie és ki kell belőle tisztulnia az isteni szeretet lángjaiban mindannak, ami teremtmény.” (1KU 2,2)
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Az ember számára nem az a fő probléma, hogy egyik-másik teremtményhez
jobban vonzódik, hanem az, hogy nem vesz tudomást nagy méltóságáról és fenséges hivatásáról, amely csak az Isten imádásában teljesedhet be. „Amint mondtuk, az összes teremtménynek lényege, Isten
végtelen lényegéhez mérten, semmi. (…) a
teremtmények egész szépsége, Isten végtelen
„A TEREMTMÉNYEKRŐL VALÓ
szépségéhez mérten a legnagyobb csúnyaság. Továbbá a teremtmények összes kedLEMONDÁS FOLYAMATÁBAN
vessége és bája, Isten kedvességéhez viszoNAGYON FONTOS AZ ÖN- ÉS
nyítva a legnagyobb és legvisszataszítóbb
kellemetlenség. Tehát az a lélek is, amely
AZ ISTENISMERET.”
a teremtmények kedvességében és bájában
édeleg, a legnagyobb fokban kellemetlen és
visszataszító Isten előtt és nem képes az Ő végtelen kedvességét és szépségét magába
fogadni.” (1KU 4,4)
Ha az ember egy szintre helyezi a teremtményt a Teremtővel, vagyis a teremtmény is imádást kap, akkor a lélek lealacsonyodik és egyik vagy másik imádott
teremtménynek lesz a szolgája, és nem az igaz Istennek. „A mondottakból annyira,
amennyire tiszta képet alkottunk arról, hogy mekkora távolság van Isten és a teremtmény között, ha mindkettőt a maga természetes mivoltában tekintjük s rámutatunk
arra is, hogy ha a lélek a teremtményekben keresi örömét, ugyanilyen messze esik Istentől; mert hiszen a szeretet egyenlőséget és hasonlóságot szül”. (1KU 5,1) A lélek vakságának és homályának oka a bűn: „Mert a lélek az eredeti bűn óta úgy van, mintha
ez a test a börtöne volna, a szenvedélyek és az érzéki vágyak pedig a zsarnokai.” (1KU
15,1) Az érzéki vágyak ellen kell tehát harcolnia: „a lélekben nem foglalhat helyet
az Istennel való egyesülés világossága, ha előzőleg ki nem űzte magából az említett ragaszkodásokat.” (1KU 4,2) „Így van a lélek is: amíg valamihez ragaszkodik; legyenek
bár egyébként még akkora erényei is, nem fogja elérni az isteni egyesülés szabadságát.”
Nagyon szükséges tehát, hogy mindent megtegyünk a teremtményektől való
szabadságért, de ehhez maga Isten is segít a sötét éjszakában. „Ezt a kincset senki
sem éri el másképp, mint a tökéletes megtisztulás, a mindenről való lemondás és az
összes teremtmények elől való szellemi elrejtőzés révén.” (SÉ 23,13) „Ezt az egyesülést
nem lehet elérni nagyfokú tisztaság nélkül, ezt a tisztaságot pedig nem lehet megszerezni anélkül, hogy az ember teljesen lemondana az összes teremtett dolgokról s erősen
gyakorolná az önmegtagadást és önsanyargatást.” (2SÉ 24,4)
Ehhez pedig a keresztrefeszített Krisztus követése segíthet. Ha mi hittel elfogadjuk a keresztáldozatát és belekapcsolódunk, képesek leszünk megtisztulni a
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teremtmények rabságától. „Azt mondja tehát, hogy amiként az emberi nemet Ádám
a paradicsom tiltott fája alatt eltérítette Istentől és tönkretette, hasonlóképpen a Szent
kereszt fája által Ő azt megváltotta és helyreállította. Kínszenvedésében és halálában
kegyelmének és irgalmának támogató jobbját nyújtotta ott neki és megszüntette a szakítást, amely az eredeti bűn óta fennállott az ember és Isten között.” (SZÉ 23,2)
Avilai Szent Teréz számára is egy alaperény a minden teremtménytől való megszabadulás. Ezt A tökéletesség útjában fejti ki. „Mindazok a tanácsok, amelyeket ebben a könyvben nektek adtam, azt az egyet célozzák, hogy adjuk magunkat teljesen
oda a Teremtőnek; hogy rendeljük alá akaratunkat az Övének és hogy mondjunk le
a teremtményekről.” (TU 32,9) „Ezen fordul meg minden, mondom, mert ha mi
egészen Teremtőnk karjaiba vetjük magunkat és semmibe se vesszük a teremtményeket,
akkor Ő Szent Felsége maga önti belénk az erényeket s ha azután mi megtesszük azt a
keveset, ami tőlünk függ, akkor könnyű lesz megállnunk a helyünket: a rossz szellemek
és a világ ellenében az Úr személyesen veszi föl a harcot érdekünkben.” (TU 8,1)
A teremtményekről való lemondás folyamatában nagyon fontos az ön- és az
istenismeret. Enélkül nehéz előre haladni és eljutni az igazi isteni szeretettel való
hasonlóságra. „Ez a szellemi szeretet csak olyan emberben lehet meg, aki Isten kegyelméből világosan belátja, hogy mi ez a világ; hogy van ezen kívül egy más világ is; hogy
mekkora a különbség a kettő között; hogy az egyik örökkévaló, a másik pedig olyan,
mint az álom. Meg kell értenie, hogy mi az Isten iránti és mi a teremtmény iránti
szeretet. Hozzá saját tapasztalatából kell tudnia a kettő közötti különbséget, mert ez
egészen más, mintha valaki csak úgy hiszi és gondolja. Tudnia kell ugyancsak tapasztalatból, hogy mennyit nyer az ember az egyikkel, s mennyit veszít a másikkal. Világos
fogalmának kell lennie arról, hogy mi a Teremtő és mik a teremtmények.” (TU 6,3)
Természetes, hogy az önmagtagadásnak ezen az útján is Isten a kezdeményező,
aki a szeretetével mintegy kihívja az embert a teremtmények közül, megtapasztaltatva vele, hogy mennyivel többet ad ő a teremtményeknél. „Ó, milyen nagy én
Jegyesem az a kegyelem, amiben engem részesítesz! Milyen ízletes az a lakoma, milyen
édes az a bor, amelyet nekem adsz! Egyetlen csöppje elég ahhoz, hogy elfelejtesse velem
az egész világot, hogy kiemeljen a teremtmények közül, sőt önmagamból is; úgyhogy,
miután megízleltem, nem kívánom többé azokat az örömöket és élvezeteket, amelyeket
kívánt az én érzéki természetem.” (Gondolatok az Énekek-énekéről 4,6) Az Isten
szeretetét megtapasztaló léleknek tehát „az egész világ és annak összes dolgai terhére
vannak, semmiféle teremtmények társasága nem vigasztalja meg.” (Lelki számadások
5,12) „Minden untatja, mert tapasztalta, hogy az igazi nyugalmat a teremtményekben nem lehet megtalálni.” (5BV 2,8)
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ÚJRA TALÁLKOZÁS A TEREMTÉSSEL:
EGY ÚJ LÁTÁSMÓD MEGSZÜLETÉSE
A szívében megtisztult ember, aki már megtapasztalja az istenfiú méltóságát, érti
csak meg, hogy milyen veszélyben volt az élete, és milyen nagy rabságból szabadította meg Isten. Ezt erősíti meg Keresztes Szent János A kármelhegy útjában.
„Mindaz a hatalom és szabadság, amit e világ nyújthat, ha Isten szellemének hatalmához és szabadságához viszonyítjuk, valóságos rabszolgaság, elnyomatás és börtön. (…)
Így aztán az a lélek nem is lesz képes eljutni
„HOGY A TEREMTMÉNY
ama szellemi szabadságig, amely ezen isteni
egyesülésnek gyümölcse, mert a rabszolgaság
ISTENNEL VALÓ EGYSÉGRE
semmiképpen sem fér össze a szabadsággal; a
LÉPHESSEN, SZABADDÁ KELL,
földi vágyaknak alávetett és rabláncra fűzött
szívben pedig nem lehet szó szabadságról.
HOGY VÁLJON MAGÁTÓL
Ez kizárólag Isten édes gyermekei szívének
A TEREMTMÉNYTŐL.”
kiváltsága.” (1KU 4,6) „Az ilyen ember azután, ha egyszer lemondott a birtoklás öröméről, úgy tud mindennek örülni, mintha minden az övé volna; míg az a másik, mivel mindenre birtoklási vággyal tekint, elveszti
minden örömét a dolgok összességére vonatkozólag. Az előbbinek szívét egyik sem foglalja el, s azért Szent Pál szerint valamennyit bírja és pedig nagy függetlenséggel. /vö.
2Kor 6,10/” (3KU 20,3) „Ezenkívül lelki szabadságra tesz szert, értelme megtisztul,
nyugodt és higgadt lesz; megnövekszik benne a nyugodt bizalom, a tisztelet, a hódolat
és az igazi szeretet Isten irányában. Sőt sokkal több örömet és szórakozást fog találni a
teremtményekben, ha nem kívánja őket bírni.” (3KU 20,2)
Avilai Szent Teréz is vázolja azt a boldog pillanatot, amikor az Isten szeretete
győz az emberben, „Hiszen kétségtelenül igaz, hogy mihelyt a mi lelkünk teljesen
megszabadul mindattól, ami teremtmény s így Isten iránti szeretetből üres lesz, az Úr
azonnal maga tölti azt be.” (7BV 2,7)
A megtisztult és a teremtmények rabságától megszabadult lélek tehát visszanyeri azok értelmét és szerepét: a teremtmények ezentúl mind arra szolgálnak a
számára, hogy Isten szeretetét közvetítsék. Isten szépséges arcát, szeretetét, jóságát,
gondviselését szemléli a teremtményekben, és ez utóbbiakban pedig teljes harmóniát talál.
Ehhez azonban egy valóságos halálon kell átmennie az embernek, hogy megtapasztalja a feltámadást is. „Megjegyzendő, hogy amit a lélek itt halálnak nevez, az
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az egész régi ember, belefoglalva a tehetségeknek, tudniillik az emlékezetnek, értelemnek és akaratnak használatát; a világi dolgokkal való foglalkozást s az azokban való
elmerülést, továbbá a teremtményekhez való vonzódást és az azokban talált örömet.
Mindez a régi élet, amely a halála az újnak, vagyis a lelkinek. Ez utóbbiban nem élhet
a lélek tökéletesen, hacsak nem halt meg épp oly tökéletesen a régi ember, mint ahogy az
apostol int bennünket, mondván: »Le kell vetnetek az előbbi élet szerint való embert és
öltözzetek új emberré, ki Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.«
(Ef 4,22)” (ÉSZ 3,33)
Ha az ember teljes szabadságban képessé válik az Istennel való egyesülésre, egy
új látásmódot kap, amelyben nemcsak annak örvend, hogy a teremtmények nem
befolyásolják, korlátozzák a szeretetét, hanem természetfölötti ismerettel megérti,
meglátja a teremtmények Istennel kapcsolatos helyét. Az élő szeretetlángban Keresztes Szent János több ilyen magasztos látásmóddal járó, szemlélődő embereknek
megadatott misztikus kegyelmet mutat be. Ilyen például az „emlékeztetés” adománya: „Mert ebben az esetben a dolgok nemcsak mozogni látszanak Ővele, hanem valamennyien egyúttal feltárják lényük szépségét, erejüket, tökéletességeiket, kegyelmeiket,
továbbá fennmaradásukat és életük gyökerét. Mert ilyenkor a lélek belátja, hogy az
égi és földi összes teremtmények életüket, erejüket és fennmaradásukat Őbenne bírják;
(…) S bár igaz, hogy a lélek ilyenkor felfogja azt, hogy ezek a dolgok mind, teremtmények lévén, különböznek Istentől és látja őket benne saját erejükkel, gyökerükkel és
életképességükkel: annyira megérti, hogy Isten az Ő lényegében végtelen felsőbbséggel
magában foglalja mindezeknek a dolgoknak a tökéletességeit, hogy jobban megismeri
őket Őbenne, mint önmagukban. Abban áll tehát ennek az emlékeztetésnek nagy boldogsága, hogy Isten által ismeri meg a teremtményeket, nem pedig a teremtményekből
Istent; vagyis az okból az okozatot és nem az okozatból az okot. Míg ugyanis az utóbbi
következtető, az előbbi lényegi megismerés.” (ÉSZ 4,5) „Mivel ugyanis Isten fölserkenti
és megmozgatja őt, hogy élvezze ezt a természetfölötti látványt és a lélek előtt olyan újdonság gyanánt tárul fel ezeknek az összes dolgoknak a teremtményeknek amaz isteni
élete, léte és összhangja és azoknak mozgása Istenben (…) Az Úristen természetesen
mindig így van, amint a léleknek Őt ilyenkor van látni alkalma, vagyis folyton mozgat,
kormányoz, éltet, erővel, kegyelemmel és ajándékokkal ruház föl minden teremtményt,
hatalmilag, jelenlétileg és állagilag foglalva őket magába; a lélek pedig itt egy tekintettel látja azt, hogy mi Isten önmagában és mi az Ő teremtményeiben.” (ÉSZ 4, 6-7)
Szent Teréz A belső várkastély című művének hatodik-hetedik lakásában azokról
a lelkekről ír, akiknél már megkezdődött, illetve teljessé (amennyire ebben az
életben lehet) vált az Istennel való egyesülés folyamata. Ők már a megvilágosodás
útján járnak, ezért a Teremtő fényében szemlélik a teremtményeket. A lélek először

Kármel

is teljesen Istenre figyel. „Úgy érzi magát, mintha Istennel szemben teljesen ébren
volna, ellenben mélységesen aludnék minden olyan dolgot illetőleg, amely teremtményekhez való ragaszkodást foglal magában.” (6BV 4,14) „Megtörténik az is – és pedig
oly titokzatos módon, hogy megmagyarázni nem lehet –, hogy egy szempillantás alatt
Isten megmutat Önmagában egy igazságot, amely elhomályosítja mindazt, ami a teremtményekben van.” (6BV 10,5)
A hetedik lakásban pedig megtapasztalja az egység örömét, ahol a teremtmény
– és itt az emberről van szó – dicsőíti Isten nagyságát. „Minél jobban látjuk, hogy
teremtményeivel mily bensőleg érintkezik, annál inkább fogjuk dicsérni nagyságát; de
meg azután nem is vesszük többé kevésbe azt az emberi lelket, amelyben az Úr akkora
örömét leli.” (7BV 1,1) „Ugyanis oly szoros frigyre lép teremtményével, hogy amint e
földön az ember nem válhatik el házastársától, úgy Ő sem akar többé attól a lélektől
elválni.” (7BV 2,3)
Befejezésképpen megfogalmazhatjuk, hogy a teremtésvédelemnek az itt felvázolt lelki útján való fáradságos előrehaladás gyümölcse az, hogy az ember megérti
a teremtés Isten terve szerinti rendjét, vagyis azt, amit az első pontban fogalmaztunk meg. Engedve Isten átalakító erejének harmóniába kerül a teremtményekkel,
és azt is mondhatjuk, hogy „egyet fizet, kettőt kap”, mivel nemcsak a fizikai teremtésvédelmet gyakorolja, hanem a lelke is megmenekül, és ez utóbbi mindent
meghalad, hiszen, ha az egész föld elpusztulna is – mert a fizikai teremtésvédelem
mások miatt nem járna sikerrel –, ő akkor is boldog örök életet talál az Isten által
helyreállított világban. A testi-lelki teremtésvédelem fontosságának ismeretében
tehát nagyra kell értékelnünk mindenféle olyan világi törekvést, ami erre irányul,
de a mélyre kell vezetnünk őket, hogy a Teremtő Isten ismeretének fényében találják meg alapjukat, és váljanak valóban hatásosakká.
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Lisieux-i Szent Teréz
*
PN 18 – CÉLINE ÉNEKE
(„Amit szerettem” 1895. április 28.)
Fordította: Szentháromságról

nevezett

Katalin I.

nővér

OCD

* A marosszentgyörgyi Kármel perjelnője, Katalin nővér fordítási munkájának köszönhetően, most magyarul
is olvashatjuk Lisieux-i Szent Teréz leghosszabb költeményét, a Céline énekét. A vers az azt megelőző magyarázó kommentár forrása: SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JESUS ET DE LA SAINTE FACE: Un Cantique d’amour.
Poésies, Éditions du Cerf 1991. Desclée de Brouwer, 4. kiad., 100-111. o.
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A „teremtmények éneke” Céline éneke, de még inkább Terézé. Mint a fiatal
zsidók a tüzes kemencében vagy mint Assisi Poverelloja a kunyhójában, a Kármel
önkéntes „foglyának” éneke (32. szakasz) a
Szeretet által szabaddá tett lény éneke.
Az előző gyönyörű költemény1 csúcsa
után ez a vers alászállás a normand rétekre… Az újra megtalált gyermekkori frissességben Teréz örömmel leltározza fel a teremtés sokszínű gazdagságát. Ezek elbűvölték fiatalkori éveiben. Szabadon, megvetés
nélkül mondott le róluk. Ma viszont újra
megtalálja őket szerelmében, Jézusban.
A virágok, illatok, a zöld növényzet és
a madarak ezen szimfóniája arra hivatott,
hogy zenekart biztosítsanak a Céline tolla
alól kikerült két verssorhoz 1895 márciusának egyik vasárnapján. Azon a napon,
amikor Genovéva nővér éppen le akarta
szakítani az első hóvirágot a Kármel kertjében, nővére visszafogta: „Ehhez engedély
kell!” Az alávetettségnek ez a foka elkeseríti
a novíciát. Visszatérve a cellájába megpróbál megvigasztalódni, egy versben emlékeztetve Jézust, hogy mi mindent hagyott
el érte. De a múzsa, aki soha nem kedvezett neki, elárulja őt. Csupán ezek a szavak
hatolnak át a szomorúság burkán:
„A Virág, amelyet leszakítok, ó Királyom,
Te vagy!”

1

Teréz előző verse ebben a gyűjteményben a Szere-

tetből élek! című.

Teréz, akinek tudomására jutott ez a
kettős csalódás, Céline segítségére siet.
Egy lelki mester biztos ösztönével vigyáz
arra, hogy semmi ne maradjon árnyékban
a múlt örömeiből. „Gyakran egyeztetett
velem, számol be Genovéva nővér, hogy
megtudja, mire vágyom, hogy nem felejtett-e ki valamit, hogy teljes-e.” (CMG IV,
p. 356) Céline kielégítésének gondja a végsőkig késleltette Teréz versét, amely a leghosszabb a szakaszok számát illetően (ötvenöt szakasz). A lényeg az, hogy határozottan minden sorra kerüljön anélkül, hogy
bármilyen nosztalgia szikra kimaradna.
„Akié Jézus, annak mindene megvan.”
Teréz személyes meggyőződése találkozik
a Keresztes Szent János Szellemi páros énekében (XVI-XV. szakaszok) megénekelt
misztikus tapasztalattal:
„Szerelmesem a hegység,
Völgyek magányos berkei
Távoli szigetvilágok,
A zúgva hömpölygő folyók,
A szerelmes szellők suttogása,
Az éj csendes nyugalma
Derengő virradat felé,
A hallgató zene,
A szózatos magány,
Üdítő s szívünk lángra gyújtó estebéd.”
(Ford. Dr. Dombi Márk O.Cist)
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Ugyanakkor, míg Keresztes Szent János
allegorikusan magyarázza ezeket az ismerős
kifejezéseket, Teréz általában eredeti jelentésében használja őket. Ezek nagyon is az ő
Céline-nel közös gyermekkori és fiatalkori
emlékeik, amiket itt felhoz.
Ez a szerelmi, családi és főként természeti költemény két nagy részre oszlik:
a Kármelbe lépés előtt (1-31. szakasz),
és „most” (a 32. szakasztól végig). Az első
rész szintén tartalmaz néhány egységet:
Alençonban (1-9), a Cserjésben (10-18),
azok az évek, amikor Céline az édesapjukat ápolta (19-31). A Kármelben való élet
részletezi mindazt, amit találnak, vagy újra
megtalálnak Jézusban, de átszellemiesítve
a természet kedvességében, mielőtt figyelmét személyére összpontosítaná, akivel itt
lenn a szeretetben találkozik (az 50. szakasz
csodálatos képeiben, erejében, mozgásában
talán a költemény legszebb szakasza, és az
51. szakasz), s „hamarosan” majd az égben
szemlélheti (52-55).
Felmérhetjük a testvéri vetélkedés jótékony hatását ennyi emlék felidézésében
éppen akkor, amikor Teréz elkezdi első
önéletrajzi kéziratának megírását. Érdekes
megfigyelni a két nagyon sokat javítgatott
piszkozaton, hogy milyen sorrendben jönnek fel a múlt képei.
Genovéva nővér tanúsítja a szerkesztés spontaneitását és szűkös lehetőségeit:
„Amikor a »Céline énekét« (Amit szeret-

tem) fogalmazta, egyik napon, amikor a
mosókonyhában voltunk, ő egy »a Lovag«-ról szóló egész szakaszt alkotott meg
munka közben. Eldúdolta nekem, de mivel nem volt nálunk semmi, amivel feljegyezhettük volna, mivel munkaidő volt, én
meg azt kérdeztem magamtól, nem túl személyes-e ahhoz, hogy benne legyen ebben
az énekben, ejtettük ezt a szakaszt. Most
már nagyon sajnálom.” (Levél Jézusról nevezett Ágnes anyának, 1936. március 17.).
A letisztázás Céline huszonhatodik
születésnapjára, 1895. április 28-ra ért véget. 1897 márciusában Teréz egy tíz szakaszos válogatást készített belőle Bellière
abbé részére (PN 18 bis). 1897 májusában
még végzett rajta néhány javítást, néhány
szakasz sorrendjét pedig megváltoztatta.
Mindezek jelzik, hogy mekkora fontosságot tulajdonított ennek a versnek. Ezt
a végső szerkesztésű szöveget közöljük az
alábbiakban.
A választott dallam: „Milyen édes emléket őrzök!”, Martin úr számára kedves
dallam volt. Lányai nem felejtették, hogy
milyen érzelmi felindulást váltott ki benne ez a szakasz: „Ah, ki adja vissza az én
Hélènemet?” Soha nem tudott megvigasztalódni öt és fél éves Hélène nevű kislánya
elvesztésén. Sajnos néha akrobata mutatványokra volt szükség ahhoz, hogy Teréz
minden verssora, különösen is mindegyik
szakasz harmadik sora a dallamhoz igazodjon.
Ugyanerre a dallamra Jézusról nevezett
Ágnes anya szerkesztett egy éneket 1891ben „A Szent Archoz” címmel. A kifeje-
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zésbeli hasonlóságok ellenére a két alkotás
világosan megkülönböztethető egymástól.
Az eredeti szöveg helyreállítása (az Egy
lélek történetében 51 szakaszra csökkentve,
mintegy harminc javítással került kiadásra) segíti a téma elmélyítését, amely máris
számos szerzőt inspirált: Teréz viszonyát a
teremtéshez.
PN 18 Céline éneke

5. Szerettem fűszernövényeket szedni
Nefelejcset… minden virágot
Az ibolya illatát, és főként
A kakukkfűét, nagyon édesnek
Találtam…
6. Szerettem a fehér százszorszépet
A vasárnapi sétákat
Az ágon éneklő kis madarakat
Az égen mindig ragyogó
Azúrt.

1. Ó, hogy szeretem gyermekkorom
áldott napjainak emlékezetét…
Hogy ártatlanságom virágát megőrizzem
Az Úr mindig körülvett
Szeretettel!...

7. Szerettem minden évben
A kandallóba tenni a cipőmet
Odafutva, amint felébredtem
Énekeltem a Menny ünnepét
Karácsony!...

2. Így kicsinységem ellenére
Nagyon is betöltöttek gyengédséggel
Szívemből pedig felfakadt az ígéret
Hogy a választottak Királyát választom
Jézust!...

8. Szerettem Édesanyám mosolyát;
Úgy tűnt, mély tekintete ezt mondja:
„Az örökkévalóság elragad, vonz…
A kék Égbe megyek
Látni Istent!

3. Életem tavaszán szerettem
Szent Józsefet, Szűz Máriát
Lelkem már elragadtatva merült el
Mikor szememben visszatükröződtek
Az Egek!...

9. A Hazában meg fogom találni
Angyalaimat… Szűz Máriát
Gyermekeimtől, akiket életben hagyok
Jézusnak ajánlom a sírásokat,
A szíveket!...”

4. Szerettem a búzamezőket, a síkságot
Szerettem a távoli dombot
Ó, örömömben alig lélegeztem
Nővéreimmel együtt aratva
A virágokat.

10. Ó, hogy szerettem az Ostya-Jézust
Aki életem hajnalán jött
Hogy eljegyezze elragadtatott lelkemet
Ó, milyen örömmel nyitotta meg
Szívemet!...
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11. Később szerettem a teremtményt
Amely számomra tiszta lénynek tűnt
Mindenhol a természet Istenét keresve
Benne örökre megtaláltam
A békét!...
12. Ó, hogy szerettem a Belvederben
Örömtől, fénytől elárasztva
Megkapni az Apa simogatását
Szemlélni hófehér havas
Haját…
13. Térdére helyezkedve
Esténként Terézzel
Emlékszem, hosszan ringatott
Még mindig hallom édes énekét,
A hangsúlyt!...
14. Ó, emlék, pihentetsz
Sok mindenre emlékeztetsz…
Az esti vacsorák… a rózsák illata!...
A vidámsággal teli cserjés
Nyáron!.....
15. Szerettem abban az órában, mikor a
nap lenyugszik
Hogy kedvemre elmerülhessek benne
Lelkem Terézemével együtt
Húgommal egy szívvé
Váltam…
16. Akkor hangjaink keveredtek
Kezeink egymásba fonódtak
Együtt énekelve a Szent Menyegzőt
Már a Kármelről álmodtunk….
Az Ég!....

17. Svájcból és Olaszországból
Kék ég és aranyló gyümölcsök ragadtak
meg
Főként az élettel teli tekintetét szerettem
A Szent Öreg király-főpapnak
Rajtam…
18. Szeretettel csókoltam meg
A Kolosszeum áldott földjét!...
A katakombák szent boltozata
Ismételte szelíden
Énekemet.
19. Az öröm után könnyek jöttek!...
Nagyon nagy volt a riadalmam…
Hitvesemtől felöltöttem a fegyvereket
Keresztje támaszommá vált
Javammá…..
20. Ah, hosszan voltam száműzött
Szerető családomtól megfosztva
Nem volt nekem, szegény őzsutának
Csak egy virágzó csipkebogyóbokor
Menedéknek!.....
21. Ám egy este elérzékenyült lelkem
Látta Mária mosolyát
Az ő véréből egy áldott csepp
Számomra átváltozott (mily jótétemény!)
Tejjé!....
22. Akkor szerettem a világtól elbújva
Hogy a távoli visszhang feleljen nekem!...
A magányos és termékeny völgyben,
Könnyeimen át szedtem
A virágokat!...
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23. Szerettem a távoli templomból
Hallani a kétes harangot
Hogy hallgassam a szellő sóhajtását
A mezőkön szerettem leülni
Este.

29. Szerettük a hullám halk zaját
Hallani a vihart mely dörög
Este mély magányban
Az erdő mélyéből a fülemüle
Hangját!...

24. Szerettem a fecskék repülését
A gerlicék panaszos énekét
Hallgattam a rovarok szárnyának zaját
Szerettem zsongásuknak
Énekét.

30. Ám egy reggel szép arca
A Feszület képét kereste….
Rám hagyta szeretetének zálogát
Nekem adva Utolsó pillantását….
„Részemet!.......”

25. Szerettem a hajnali harmatot
És a kecses tücsköt
Szerettem nézni a szűzi méheket
Akik ébredésüktől készítik
A mézet.

31. Jézus isteni keze
Elvette Céline egyetlen kincsét
S nagyon messze vitte a dombtól
Letette az Örökkévaló mellé
A Mennyben!...

26. Szerettem hangafüvet szedni
Szaladni a könnyű mohán
Fogtam páfrányon röpdöső
Lepkét, mely tisztán tükrözte
Az azúrt.

32. Most fogoly vagyok
Kerülöm a földi ligeteket
Láttam, hogy bennük minden tünékeny…
Láttam, hogy elfonnyad boldogságom
Meghal!.............

27. Szerettem a szentjánosbogarat az árnyékban
Szerettem a számtalan csillagot
Főként szerettem a sötét azúrban ragyogó
Ezüstkorongú hold
Csillogását.

33. Lépteim alatt elhalt a növény!...
Kezemben elhervadt a virág!...
Jézus, a te mezőiden szeretnék szaladni
Nem fognak róla hiányozni
Lépteim……

28. Szerettem gyöngédséggel elhalmozni
Kis Apámat öregségében
Mindenem volt… öröm… gyermek…
gazdagság!...
Ah, gyöngéden öleltem őt
Gyakran.

34. Mint a szarvas forró szomjúságában
Fakadó vizek után sóhajt,
Ó, Jézus, feléd futok erőtlenül,
Forróságaim csillapítására kellenek
Sírásaid!...
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35. Egyedül a te szereteted tanít.
Nyájamat a mezőn hagyom
Őrzésére nem fordítok gondot
Egyetlen Új Bárányomnak akarok
Tetszeni.

41. Enyém a szivárvány, a tiszta hó
A széles horizont, a növényzet
A távoli szigetek… Az érett vetések
A pillangók, a vidám tavaszok
A mezők.

36. Jézus, te vagy a Bárány, akit szeretek
Elég vagy nekem, ó legfőbb jó!
Benned mindenem megvan, a föld s még
az Ég is
A Virág, amelyet leszedek, ó Királyom,
Te vagy!...

42. Szeretetedben megtalálom még
A pálmákat, melyeket megaranyoz a nap
A hajnalhasadáshoz hasonló éjt,
Édes morajlását a pataknak,
Madaraknak.

37. Jézus, a völgy szép Lilioma
Édes illatod foglyul ejtett
Mirhacsokor, ó illatos kehely!
Szívemen akarlak őrizni
Szeretni…
38. Szereteted mindig elkísér
Benned enyém az erdő, a vidék
Enyém a harmat, a rét, a hegy
Az eső és az Ég havas
Pelyhei.
39. Benned, Jézus, mindenem megvan
Enyém a búza, a félig nyílt virág
Nefelejcs, aranyboglárka, szép rózsák
A fehér gyöngyvirág frissessége és illata
Enyém!....
40. Enyém a dallamos lant
A harmonikus magány
Folyók, sziklák, kecses vízesések
Könnyed dámszarvas, gazella, mókus
Őz.

43. Enyéim a finom szőlőfürtök,
A kecses szitakötők,
A szűz erdők titokzatos virágaikkal,
Enyém minden szőke kis gyerek
Éneke.
44. Benned enyéim a források és dombok
Liánok, örökzöld, galagonya
Friss tavirózsa, kecskerágó, csipkerózsák
A nyárfák könnyed
Fodrai.
45. Enyém az őrült és remegő zab,
A szelek súlyos és erős hangja,
A Szűz fonálja, az égő láng
A zafír, a virágzó bokrok,
A fészkek.
46. Enyém a szép tó, enyém a völgy
Mely magányos és erdő borítja
Enyém az óceán ezüstös hulláma
Arany halak, különböző kincsei
A tengereknek.
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47. Enyém a partot elhagyó hajó,
Az aranybarázda és a part
Enyém a felhőket szegélyező nap
Mikor eltűnik az Ég
A fény.

53. Az édes lángtól vonzva
A pillangó repül s lángra gyúl.
Szereteted így vonzza lelkemet
Benne akarok repülni
Elégni!....

48. Benned enyém a tiszta galamb.
Benned darócruhám alatt
Találok gyűrűt, nyakéket és díszt
Ékszert, gyöngyöt, gyémántot
Csillogót.

54. Már hallom, hogy készülődik
Istenem, a te örök ünneped…….
A fűzfákról levéve néma hárfámat
Térdedre fogok ülni
Téged látni!...

49. Benned enyém a ragyogó csillag,
Szereteted gyakran feltárul
S mintegy fátyolon keresztül látom
Amikor a nap véget ér
Kezedet.

55. Közeledben látni fogom Máriát….
A szenteket…. Drága családomat!...
E földi száműzetés után
Viszontlátom az atyai házat
A Mennyben!.......

50. Te, kinek keze fenntartja a világokat,
Aki a mély erdőket ülteted,
Te, kinek egyetlen szempillantása megtermékenyíti,
Szerető tekintettel kísérsz engem
Mindig.
51. Enyém a Szíved, imádandó Arcod
Szelíd tekinteted, mely megsebzett
Enyém szentséges szád édes csókja
Szeretlek, és nem akarok semmi többet,
Jézus.
52. Az angyalokkal megyek énekelni majd
A szentséges szeretet dicséretét
Add, hogy mielőbb seregükhöz repüljek
Ó, Jézus, hogy meghaljak egy napon
Szeretetből!....
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„Nem veszed el tőlem többé, én Istenem, amit már egyszer nekem ajándékoztál a Te egyszülött Fiadban, Jézus Krisztusban, akiben megadtál nekem
mindent, amit kívánok. Ezért szeretném, hogy ne késlekedjél, mikor én reménykedem.
Miért halogatod a dolgot s miért várakozol, holott azonnal is szeretheted Istent a te szívedben?
Enyémek az egek és enyém a föld; enyémek az emberek, enyémek az igazak
s enyémek a bűnösök; enyémek az angyalok s enyém az Istenanya is; minden
az enyém, még maga az Úristen is! Ő az én számomra van, mert hiszen Krisztus az enyém s egészen az én számomra van. Akkor tehát, mit kérsz és keresel, én lelkem? Mindez a tied és minden a te számodra van.
Ne elégedj meg kevesebbel és feledkezzél a morzsákon, melyek a te Atyádnak asztaláról hullanak; bontakozz ki és dicsekedjél a te dicsőségedben; rejtőzzél beléje, élvezd s el fogod nyerni szívednek kérelmeit.”

(Keresztes Szent János)
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LEGYEN ÚGY,
AHOGY
TE AKAROD!
Az

interjút készítette:

P. Péceli Bence Imre OCD

Szabóné Andrási Zsuzsával, a

soproni VÉK közösség tagjával többek között az Isten szeretetével való
találkozás kifejezhetetlen, de átalakító élményéről, a lelki küzdelemről, a
kármelita szentek írásainak megvilágosító hatásáról beszélgettünk.

Jelenleg Jákon éltek, ahol az ország egyik legrégibb temploma áll. Ha jól tudom, messziről érkeztél ide a férjeddel, és lelkileg is egy
hosszú utat jártál már be.
Jászapátiból származom, ahol megkereszteltek, de a szüleim nem neveltek vallásosan. Tizenhat éves koromban volt egy
nagyon személyes istenélményem, amit
nagyon nehéz szavakba önteni és leírni.
Középiskolás koromban mondták, hogy

a Biblia ismerete hozzátartozik az átlagos
műveltséghez. Úgy gondoltam, hogy műveletlen ne maradjak, ezért elkezdtem olvasni a Bibliát, egy régi Károli fordítás került a kezembe. Máté evangéliumát elolvastam, Márkkal már nem is folytattam,
mert unalmasabbnak találtam. Ekkor nem
nagyon fogott meg még a Biblia, de nem
sokkal utána történt, hogy összevesztem
egy ismerősömmel, s nagyon elkeseredtem. Ekkor éltem át ezt a nehezen kifejezhető istenélményt: mentem a folyosón és
egy belső hang azt mondta, hogy „imádkozz, mert Istennek semmi sem lehetetlen”.
Nem tudtam, hogyan kell imádkozni.
Minden ismeretem az imáról az volt, amit
Máté evangéliumában a Hegyi beszédben
olvastam. Gyorsan megtanultam a Miatyánkot, megvártam, hogy este legyen,
és elkezdtem mondani ezt az imát. Nem
tudom, honnan volt hitem, de akkor hittem, hogy ez értelmes cselekvés. Teljes
kétségbeeséssel imádkoztam, kértem a
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elsőáldozó lettem, egyetemista koromban
pedig bérmálkoztam.
Az egyetemet Szegeden végezted. Ebben a
városban korábban Világban Élő Kármelita
közösség is működött, őket ismerted, vagy
más úton közeledtél a Kármel felé?

Jóisten segítségét. Aztán egyszer nagy békesség töltött el, s eszembe jutott, hogy
Jézus így köszöntötte a tanítványait: béke
veletek. Arra gondoltam, hogy akkor talán ez a válasza. Másnap eljött a barátom,
és bocsánatot kért. Aznap este megint letérdeltem, és elkezdtem mondani a Miatyánkot, hogy hálát adjak a Jóistennek,
s nagyon erős volt az Ő jelenléte. Ez volt
az az élmény, ami elindított a keresztény
hit felé. Egy évvel később elkezdtem járni
a helyi katolikus templomba. Akkor még
csak úgy, hogy beültem vasárnap a misére, és tisztes távolból megfigyeltem. Egy
évig jártam oda, majd 18 éves koromban

A szegedi egyetemi lelkészségen sok imacsoport, kisközösség működött. Először
én a kollégiumi szobatársammal jártam
a ferencesekhez egy egyetemi csoportba.
Abból a társaságból nagyon sokan lettek
ferences világi rendiek. Én is azt éreztem,
hogy szeretnék szorosabb kapcsolatba
kerülni a Jóistennel, de nem éreztem hivatást a ferencesekhez. Ekkor kezdtem el
keresni, hogy vajon hol az én helyem.
Terveztem akkoriban, hogy egy időre
elmegyek külföldre, hogy lássam, hogyan
élnek máshol. Egy ismerősöm segítségével Franciaországba utaztam, a Nyolc
Boldogság Közösséghez. Az a ház, ahol
engem fogadtak, Lisieux-től kb. tíz kilométerre volt. Mondhatnám, hogy véletlen, de utólag úgy vélem, hogy Kis Szent
Teréz vezetett oda. Nem kerestem rögtön
az ottani kármelita nővérekkel való kapcsolatot, de bementem a nagyon csendes,
imádságra hívogató kápolnájukba. Itt
kezdtem megismerni a kármelita lelkiséget, és innentől kezdve már tudtam, hogy
a Kármel az én utam. Ez 2003-ban tör-
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tént. Egy év múlva, miután hazajöttem,
tudtam, hogy a Kármel az, ami nekem
való, de azt is tudtam, hogy nekem nincs
hivatásom a nővérekhez. Nem is kerestem őket, viszont volt egy olyan tévképzetem, hogy a kármelita harmadrendbe
házasember nem léphet be. Nem is találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta
volna, hogy ez tévedés, így beletörődtem,
hogy nem tudok csatlakozni. Akkor már
megismerkedtem Gyulával, és hamarosan összeházasodtunk. Jó darabig nem
kerestem semmit, de olvastam kármelita
kiadványokat, amikhez hozzáfértem. Szerettem a nővérek által kiadott könyveket.
Kis Szent Teréz műveit, Keresztes Szent
János írásait olvastam, amik nagyon sokat segítettek nekem a lelki életemben.
2013-ban, amikor Szegedről Szombathelyre költöztünk, akkor döbbentem rá,
hogy tévedésben voltam a világi renddel
kapcsolatban, és házasként is lehetséges a
kapcsolódás. Ezt követően újra erős lett a
hívás a Kármel felé, s keresni kezdtem a
kapcsolatot.
A férjed hogyan viszonyult az útkeresésedhez
és ahhoz, hogy elköteleződtél a Kármelben?
Mikorra őt megismertem, már tudtam,
hogy a Kármel a világ közepe, de mivel
meg voltam győződve arról, hogy én nem

tudok oda csatlakozni, nem kellett beszélni róla. Tudta ő, hogy közel állnak hozzám a kármelita szentek, volt úgy, hogy
Keresztes Szent János könyvet kaptam
tőle ajándékba karácsonyra. Olyan volt ez
sokáig bennem, mint egy szunnyadó mag.
Aztán amikor Szombathelyre költöztünk
és erősebb lett a hívás, akkor beszéltem
róla a férjemmel. Legközelebb Sopronban
volt erre lehetőség, s abba az irányba jó a
közlekedés is. Először egy kicsit megijedt,
hogy mi az, hogy én minden hónapban
egy fél napot elmegyek Sopronba, de
végül is azt mondta, hogy rendben van,
hogyha ez nekem fontos, akkor támogat.
Később azt is látta, szerintem, hogy ez jót
tett nekem, volt egyfajta kerete a hitéletemnek. Nagyon sokszor adtak segítséget
az előadások. Sokat tanultam, különösképpen az életünkben lévő rossz felismeréséről, amiről Rafael atya beszélt, vagy a
jó gyónásról, illetve az istenképek témája, valamint Marcell atya megismerése is
nagy hozománya számomra a képzéseknek, s rajta keresztül egy bennsőségesebb
és mélyebb Mária kapcsolat felfedezése. (A misztérium nevem is erre utal:
Szépszeretet Anyja). A mai napig folyamatosan alakulok a kapott tanítások és az
azok nyomán elinduló gondolatok, imák
hatása alatt.
Egy kicsit bővebben is ki tudnád fejteni,
hogy a már említett szentek tanításai mit
adtak, vagy miért álltak közel hozzád?
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Akkor most visszatérünk a tizenhat éves
koromhoz, amikor először találkoztam
Istennel. Amit akkor megtapasztaltam,
azt nem lehet elmondani szavakkal. Beláttam, hogy a legkifejezőbb szavaink is
messze vannak attól, ami maga Isten, és
valamilyen módon megsejtettem azt, hogy
Isten mennyire szeret, s ez engem egészen
lenyűgözött. Utána, ahogy elindultam a
kereszténység felé a katolikus egyházban,
éreztem, hogy ott van a helyem. Bementem a templomba, és leültem a hátsó sorban. Azt éltem meg, hogy hazaértem, de
később is az egyetemista csoportokban
volt bennem egy olyan tudat, valószínűleg a nekem adott kegyelemnek a része
volt az is, hogy értettem, hogy azt, ami
rendkívüli, nem szabad akarni, hogy ez is
tényleg az Isten akaratán múlik. Ő a maga
bölcsességével úgy látja, úgy adja, akkor
adja, és amikor nem akarja, akkor pedig
úgy tesz jót nekünk. Kerestem az imacsoportokban és az ott kapott tanításokban
és beszélgetésekben, hogy ragyogjon fel
annak az Istennek az arca, akivel én személyesen találkoztam. És nem ragyogott
fel. Nagyon zavart, hogy kétféle módon
gondolkoztak a rendkívüli istenélményekről. Vagy azt gondolják, hogy evvel
csak a nagy szentek találkoznak, és ez az
állítás már ott megbukik, hogy én nem
vagyok szent; de mégis ez történt velem,
és nem tudom meg nem történtté tenni; a
másik oldal pedig azt gondolta, hogy ilyen
vagy olyan imatechnikát kell gyakorolni,
hogy ezt elérjük. Azt mondtam, hogy ez
teljesen tévút, hogy ez nem így működik.

Amikor megtudtam, hogy – az egyháztanító – Keresztes Szent János mit tanít a
rendkívüli tapasztalatokról, nagy kő esett
le a szívemről. Amikor pedig a kármelita
szenteket olvastam, Keresztes Szent Jánost
vagy Lisieux-i Kis Szent Terézt, vagy például azt az atyát hallgattam, akinél Franciaországban gyóntam, éreztem, hogy ők
ugyanarról az Istenről beszélnek, akivel
én találkoztam: újra felragyogott az Isten
arca, akit kerestem.
Közben bővült a család, a kisfiatok nem a
hagyományos úton érkezett.
Igen, született egy kislányunk, ő már
négyéves volt, amikor ideköltöztünk.
Már korábban kiderült, hogy több gyermekünk nem születhet. Ezt én nagyon
nehezen éltem meg. Mikor a kórházban
felébredtem, még a férjem megérkezése
előtt, egy ismerős atya nyitott be a kórterembe, és elhozta nekem az Oltáriszentségben Jézust. Csak néztem, hogy aki először engem meglátogat a kórházban, az az
Úr Jézus, és akkor azt mondtam, ha lehet,
múljon el tőlem ez a kehely, de ne úgy
legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy
Ő. Látszólag könnyű ezt kimondani, de
a valóságban nagyon súlyos mondatnak
bizonyult, évekig küzdöttem ezzel, eddi-
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gi életem legsötétebb éjszakája volt. Végül
egy nagy gyónásban tettem le ezt az egész
harcot, amit tulajdonképpen Isten ellen,
meg mindenki ellen folytattam. Amikor
ideköltöztünk Jákra, elindítottuk az örökbefogadási eljárást. Ilyen módon nem tettünk le róla, hogy több gyerekünk legyen,
csak más úton érkezett meg.
Ez a lelki küzdelem akkor egybeesett neked
az istenkereséssel, amelyről már korábban
beszéltél? Mondhatjuk, hogy egy igazi Keresztes Szent János-i sötét éjszaka lehetett ez
számodra?
Részben igen, ez egy nagyon száraz időszaknak a végén volt, ami ráadásul egy
brutális krízis volt lelkiekben, és ebből a
krízisből igazából Keresztes Szent Jánosnak a tanítása hozott ki. Valójában nagyon keményen küzdöttem Isten akaratának az elfogadása ellen, annyira, hogy
már templomba is csak néha jártam. Ritkán áldoztam, lelkileg nagyon rossz állapotban voltam, és valószínű, kísértő is
dolgozott azon erősen, hogy hagyjam az
egészet. Ez nagyon erős ellentétben volt
azzal, ahogyan korábban mindig ragaszkodtam az Istennel való kapcsolatomhoz,
komoly belső feszültséget jelentett, és végül megszületett a lelkemben a mélységes
megbánás. Nagyon mély fájdalom volt

bennem, és nem tudtam, hogyan állhatnék az Ő színe elé. Ha csak az érzéseimre
hagyatkozom, akkor azt mondom, hogy
elbújok valahol, mint Ádám és Éva, hogy
ne lásson engem az Úr. Akkor eszembe jutott Keresztes Szent János tanítása, hogy a
sötétség közepette a hitre kell támaszkodni, és egyet „hátrébb léptem”, végiggondoltam, hogy mit tanít az egyház Istenről,
és milyen is az az Isten, akivel én találkoztam. Mert ha ő tizenhat éves koromban
azért mutatta meg nekem az Ő szeretetét,
hogy még nagyobbat bukjak azáltal, hogy
lázadok ellene, akkor ez nem az az Isten,
akit én ismerek és akiről az egyház tanít.
Mélyen átéreztem, hogy nem vagyok rá
méltó, mégis a hit Istenébe kapaszkodva végül elmentem gyónni, s azt hiszem,
ahogy a tékozló fiút, engem is irgalommal
fogadott. Akkor mondtam ki igazából,
hogy legyen úgy, ahogy Te akarod, és azóta is tanulom újra meg újra.
Innen már egyenes volt az utad a soproni
VÉK közösségbe, aminek akkor a védőszentje is Keresztes Szent János volt.
Ez már Szombathelyen történt, és ezt követően felerősödött a vágy arra, hogy vegyem fel végre a kapcsolatot a Világban
Élő Kármel közösséggel, és többé ne egyedül „bolyongjak a nagyvilágban”. Ekkor
is először még azt gondoltam, hátha ez
most egy pillanatnyi fellángolás, ezért kivártam egy időt, de aztán felvettem a kap-
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csolatot a soproni közösséggel, és ők nagy
szeretettel fogadtak.
Az örökbefogadott kisfiatokkal akkor egy
másfajta kapcsolatot, inkább egyfajta lelki
anyaságot tudsz megélni?
Ugyanazt érzem, mint a kislányunkkal
kapcsolatban: igen, ő az én fiam, igaz,
hogy más úton került hozzánk. Amikor az
ember így magához vesz egy gyermeket,
együtt küzdenek végig nagyon sok mindent. Amikor hozzánk került már két és
fél éves volt, még nem tudott beszélni,
de értelmes és érzékeny kisfiú volt, s épp
ezért érzelmileg nagyon terhelt. Itt egy
másfajta vajúdásban született az anya-fia
kapcsolat, de nem kevésbé erős a kötelék.
Aki végigküzdötte, az tudja.
Keresztes Szent János mellett említetted
Lisieux-i Szent Terézt is, aki a gyermeki
lelkületnek a nagy szentje. Tapasztalod-e a
segítségét a gyermeknevelésben?
Teréz nem volt kishitű, és sokat lehet
tanulni abból a bizalomból, ahogyan ő
tette a dolgát. Nem méricskélte, hogy ő
fontos ember-e, vagy sem, és amit tesz,
az kellően nagy dolog-e? Hitte, hogy ha
szeretettel teszi a legkisebb dolgot is, akkor az Isten szemében értékes lesz. A mai
világ nem erről szól, ezért nagyon fontos
ezt minden nap tudatosítani. Például egyszerre vagyok feleség, anya, háziasszony

és főállásban dolgozó ember, mindez egyrészt sok, lényegében egyszerű feladat elvégzését követeli meg, másrészt az összes
fronton tökéletesen teljesíteni: lehetetlen.
Rugalmasnak kell maradni, és végső soron egyetlen vezérfonal marad, ami segít
eligazodni – a szeretet. Ezeknek a kis
dolgoknak a szeretettel való elvégzése,
megélése óriási feladat. Ebben nagy mesterem Kis Szent Teréz.
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TUDOM, HOGY FORRÁS
FAKAD TITKOSAN… *
José Vicente Rodríguez

írása, fordította:

Szepesi Edit

KERESZTES SZENT JÁNOS
Takács Zsuzsa fordítása
Istenét a hit által megismerő lélek
örvendező éneke

Kállay Miklós fordítása
A lélek örül, hogy Istent
a hit által megismerheti

1. Tudom, hogy forrás fakad titkosan,
bár éjszaka van.

1. Jól tudom, hol csörgedez a forrás. Ha
éjjel is van.

2. Ez örök forrás rejtőzik szemünktől,
barlangnak sűrű mélységében tör föl,
bár éjszaka van.

2. Ez örök forrás megbújt rejtekében,
De én tudom jól, hol rejtőzik éppen.
Ha éjjel is van.

3. Nem tudni, hol, mert eredete nincsen,
ám ami van, ered belőle minden,
bár éjszaka van.

Az életnek ezen sötétjében itt lenn,
Ez üdítő forrást megmutatja hitem,
Ha éjjel is van.

4. És szépségéhez nincs hasonló semmi,
az ég és föld szokott belőle inni,
bár éjszaka van.

3. Kezdetét nem tudom, kezdete nincsen,
Csak azt tudom, benne kezdődik minden.
Ha éjjel is van.

5. Tudom, hogy nincs legmélye, hol szaladna,
és nem tud senki átlábalni rajta,
bár éjszaka van.

4. Tudom, hogy nincs hozzá fogható szépség,
Bájat belőle iszik a föld és ég,
Ha éjjel is van.

1

JOSÉ VICENTE RODRÍQUEZ: Que bien sé yo la fonte… In. Uő.: 100 Fichas sobre San Juan de la Cruz, Editorial

Monte Carmelo, Burgos, 2008., 162-164. o. A tanulmány idézeteiben Keresztes Szent János versének Takács
Zsuzsa általi fordítását használjuk. Mivel egyes kiadásokban két versszak hiányzik – ahogy Takács Zsuzsáéban
is – szerencsésnek találjuk a tanulmány elején a másik magyar fordítást is közölni, melyben szerepel az említett
két versszak.
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6. Hogy tisztaságát semmi nem zavarja,
hogy minden fény a fényét tőle kapja,
bár éjszaka van.

5. Tudom, nem ér benn mérőón feneket,
S nem lelhet senki széles árján véget,
Ha éjjel is van.

7. Tudom, belőle órjás erek folynak,
eget és poklot, embert záporoznak,
bár éjszaka van.

6. Tudom, hogy soha nem alszik ki fénye
És minden fény belőle támad létre,
Ha éjjel is van.

8. Tudom, az ér, mi sodrából kiválik,
mindenható, akárcsak ő, e másik,
bár éjszaka van.

7. Tudom, hogy oly hatalmas árt hajt sodra,
Hogy elárad mennyre, népre és pokolra.
Ha éjjel is van.

9. Mi kettőjükből tör egyetlen egybe,
nincsen ki Nála fontosabb lehetne,
bár éjszaka van.

8. A folyó, mely e forrásból kiárad
Éppoly hatalmas, vize sosem fárad,
Ha éjjel is van.

10. Az örök forrás, titkos útját járva,
élő kenyérben életünk kinálja,
bár éjszaka van.

9. S az új folyó, mely kettejükből lép ki,
Nem ifjabb, gyöngébb, mint ők, épp új régi.
Ha éjjel is van.

11. Ím, e sötétben látja a teremtmény,
hogy oltsa szomját, vizét fölkeresvén,
bár éjszaka van.

Jól tudom, egyetlen forrásban hárman is
székelnek, s az egyik a másiktól származik.
Ha éjjel is van.

12. Azt az eleven forrást, mire vágyom,
az élet kenyerében megtalálom,
bár éjszaka van.

10. Ez az örök forrás hol rejtőzik vajon?
Az élő kenyérben, hogy életet adjon,
Ha éjjel is van.

(KERESZTES SZENT JÁNOS: A lélek éneke, Helikon

11. Ott van és szólít minden teremtett lényt,
Ők vizét isszák s nem látják a szent fényt,
Mert éjjel van még.

Kiadó, 1988, 46-47. o.)

12. Vágyam az élő forrásért hull térdre.
Jól látom, ott van az élő kenyérben,
Ha éjjel is van.
(Lobogó istenszeretet. Azaz Keresztes Szent János
kisebb művei. Kármelita Rend, Budapest, 1991, 215217. o.)
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1. János testvér gyötrődve attól, hogy nem mutathat be szentmisét és nem
veheti magához az Oltáriszentséget írta meg ezt a gyönyörű költeményét. Vagyis a
börtön éppen olyan történeti-lelki körülményei közepette, mint korábbi románcát1.
Ezt az egyszerre irodalmi és lelki-szellemi alkotást teljes egészében a Szentháromság és az Oltáriszentség misztériumai hatják át. 1578 húsvétja március 30-ára
esett. Szentháromság vasárnapja május 25-ére, Úrnapja pedig 30-ára.
A toledói börtönben nem volt sem oltár, sem virágok, sem áldozati adomány,
sem tömjén, és szentáldozáshoz sem járulhatott. Nem talált más módot a Szentháromság és az Eucharisztia misztériumainak megünneplésére, mint hogy megénekelte és szemlélte Őket, versének kenyér és bor szavaiba zárva áhítatát és hitét.
2. A lélek örül, hogy Istent a hit által megismerheti – már a cím is jelzi a mű
tartalmát és hangulatának árnyalatát.
Szent János költészete egyúttal zene is. Minden verse dal, énekelt költemény2
vagy glossza. Elég, ha átfutjuk a verscímeket, és meggyőződhetünk erről. Például a
Dal, amelyben a lélek megénekli, hogy mekkora boldogságot élvez akkor, amikor a hitnek sötét éjjelében a lemondás és a tisztulás útján eljutott a Szerelmesével való egyesülés
fokára3 című költeményekben:
- Páros ének az emberi lélek és Jegyese között
- A lélek dala az Istennel való belső egyesülésben
- Az Istenséghez
- Isten látása után epedő lélek dala
- Vers a magas szemlélődésről és elragadtatásról
- Az Istenséghez című vers több coplája4 és glosszája.
Egy szó mint száz, János atya teljes poétikai életműve arra a néma zenére5 rezonál, „amely messze felülmúlja a világ minden zenéjét és dallamát”. (CB 14-15, 25)

1 Irodalmi műfaj, lírai témát mutat be epikus formában. A fent hivatkozott tanulmánykötet előző
írása a Románcok című verset idézi, itt erre utal a szerző.
2 Cantar
3 A versek magyar címeit SZEGHY ERNŐ fordításából kölcsönöztük. In: Lobogó istenszeretet. Azaz
Keresztes Szent János kisebb művei. Kármelita Rend. Budapest, 1991.
4 Spanyol és portugál dal, ill. dalszerű strófaforma, versforma.
5 Música callada
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3. A vers teljes egészében6 az Eucharisztia iránti vágyakozásból fakad, majd
minden mást hátrahagyva, túlcsordulva zárul. Pünkösd nyolcadán7 kétségkívül
felfokozódott ez a szerelemmel telt sóvárgás, miközben Szent János nem misézhetett, nem ajánlhatta fel a szent áldozatot. Mindez kín volt számára, ugyanakkor erőteljes ösztönzéssel hatott rá: valóságos mártíromságot élt meg. Ilyen körülmények
között imádkozta börtöne sötétjében liturgikus zsolozsmáját. Aquinói Szent
Tamás Officium de corpore Christije, Szent Ágoston, Szent Gergely, Szent Ambrus
püspök és Aranyszájú Szent János szavai jelentették számára a lelki fénysugarat.
Fájdalmát nem a börtön körülményei okozták, hanem az a tapasztalás, melyet
Aranyszájú Szent János egyik beszédében így részletez: „… egyetlen fájdalmunk
az, hogy megfosztatunk ettől a tápláléktól.” Végtelen gyötrelemmel töltötte el, hogy
nem mutathatott be szentmisét. S vajon nem lett-e még rosszabb, amikor az angyali doktor8 emlékeztette, „senki, soha nem lesz képes kifejezni az Oltáriszentség
gyengédségét, amely által a lelki édesség annak forrásában ízlelhető meg?”
4. Az első két versszakban fellelhetjük a költemény címét is: a tudom rámutat,
miben is örvendezik a lélek. Annyira biztosan felismerte, annyira betölti Isten hit
általi ismerete, hogy nem állhatja meg, dalolásban tör ki. A dalt öröme eszközéül
választja. A dalt a bánat érzése csupán elfátyolozza. Isten ,,titkosan fakadó forrássá” lesz.
A bár éjszaka van versszakonként ismétlődő refrén [az utolsó előtti strófában a
,,bár” (aunque) helyett a ,,mert” (porque) kötőszó áll, vagy az utolsóban egyszerűen
aunque de noche (az aunque es de noche kifejezés jelentésével egyenértékűen)]9 azt a
sötétséget jelzi, amelyben, amelyen keresztül, sőt, amely által (nem annak ellenére!)
az ember eléri a lélek örömét és Isten ismeretét.
5. Témánkat tehát egyrészről a cím, másfelől az első néhány sor adja, a következő kettőben olvasható azonosság pedig megvilágítja: Forrás=Isten, Éjszaka=Hit.
Azonosság, ugyanakkor a vers értelmezésének kulcsa.
Az egész költemény a hit misztériumain való átutazás, azokat megízlelő szemlélődés: az egy és a hármasságos Istentől érkezik meg az Eucharisztiáig, átkelve a
mindenség teremtésén. Szent János műve hitvallás, imádság és dal.10
6 Cantar
7 Octava del Corpus
8 Aquinói Szent Tamás
9 A fordító, Takács Zsuzsa minden esetben azonos szövegváltozatot használ (,,bár éjszaka van”).
10 Cantar
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6. A vers lényege a következőben áll: ez a titkosan fakadó forrás végtelenül
tiszta, nincsen kezdete, örökkévaló, csodálatos, kifürkészhetetlen, nincs legmélye
és ,,nem tud senki átlábalni rajta”. Ez a forrás egy, ugyanakkor három része van,
háromságos, hármasságában mindenható, s melytől minden dolog származik. Ez
a hármasság az Atyaisten, a Fiúisten és a Szentlélek. Ezt az örökké eredő forrást
pedig az Eucharisztiában elfátyolozottan (,,titkosan”) leljük fel.
A negyedik szakasz ezt mondja: ,,tudom, hogy forrás fakad titkosan”11, vagyis a
daloló, szerelmes lélek bizonyosságot nyer arról, hol fakad a forrás, bármennyire is
elrejtőzik szemünk elől. Az utolsó három versszakban felfedi a forrás hollétét: ,,az
élet kenyerében” (megtalálom). Az élet kenyeréből ered az életet adó forrás (amely
lakás, sátor, szállás, rejtek, tabernákulum), s e ,,(…)sötétben látja a teremtmény,
hogy oltsa szomját, vizét fölkeresvén, bár éjszaka van”.
7. Szent János az Eucharisztiában látta meg Istent, mint életet, az élő Istent, ezért
is hívhatta a kenyeret magát is élőnek. Ebben áll az élet, s ebből származik élet. ,,Ezért
nevezi a lélek ezt a lángot élő lángnak. Tehát nem azért, mintha folyton lobogna,
hanem azért, mert élteti szellemileg Istenben, s érezteti vele Isten életét.” (LB 1,6)
Az élő kenyérben az Úr hívószavát halljuk, amint szólítja és építi egyházát.
Az utolsó előtti versszak első sora így hangzik: ,,Ím, e sötétben látja a teremtmény”12, vagyis a teremtményeket magához hívja a forrás, hogy olthassák szomjukat – mintegy összefoglalása lehet ez az Evangélium azon szakaszának, amikor
az Úr hívásáról olvasunk. Megerősíti, hogy Krisztus ígérete igaz: ,,Én vagyok az
élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki bennem hisz, sohasem szomjazik
meg.” (Jn 6,35)
8. Az utolsó versszakban Szent János szomja és eucharisztikus éhsége áttöri a
gátakat:
,,Azt az eleven forrást, mire vágyom,
az élet kenyerében megtalálom,
bár éjszaka van.”

11 Az eredeti vers spanyol szövege que bien sé yo dó tiene su manida, vagyis szó szerinti fordításban
,,jól tudom, hol fakad”.
12 Az eredeti szöveg a következőképpen hangzik: „Aquí se está llamando a las criaturas”, vagyis a
(forrás) teremtményeit szólítja.
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KÖVETKEZTETÉS
A lélek minden énekét, az egy és háromságos Isten valóságát és misztériumait, tulajdonságait, vagyis örökkévalóságát, szépségét, transzcendenciáját; műveit, vagyis
a teremtést, a megváltást, a szentségeket és így tovább (Keresztes Szent János) a hit
által ismeri ennyire jól és ennyire bámulatos módon, bár éjszaka van, sőt mi több,
mivel éjszaka van.
Mindez a hit révén történik; mindez az Eucharisztia révén történik. Az
Eucharisztia a hit által, a hit az Eucharisztia által. Hit nélkül meg nem ismerhetjük, még csak nem is gyaníthatjuk, mit rejt magában az élő kenyér; aki tehát ezt a
szomjúságot és ezt az éhezést éli, az nem halhat meg.
MEGJEGYZÉS
Hogy a költemény még alaposabb elemzéséhez jussunk, Keresztes Szent János műveiben át lehet tekinteni a következő pontokat:
- Az Isten = forrás témával kapcsolatban: 2KU 21,2; 3KU 19,7; SZÉ 12,9
- A hit = éjszaka témával kapcsolatban: 1KU 2,1, 4-5; 1KU 3
Emlékezve a hit és Isten közötti hasonlóság tanára: „Ugyanis akkora a hasonlóság közte és Isten között, hogy csakis annyiban különbözik Istentől, amint különböznek
egymástól Isten látása és Isten hívése. Istent ugyanis úgy állítja elénk, milyen valóban,
tudniillik mint végtelen lényt; mint három személyt egy lényegben. S amint Isten sötétség
a mi értelmünk számára, úgy a hit is vakká és sötétté teszi értelmünket.” (2KU 9,1)
Nézhetjük a A szellemi páros ének 12. fejezetét is: „Ó kristálytiszta forrás!” Ebben a versben azonban a forrás nem Isten, hanem a hit.
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A TÖRTÉNELEM

AZ ÉLET TANÍTÓMESTERE IX.
Erősödés Brokárd atya vezetésével
II. rész
P. Péceli Bence Imre OCD írása
Újságunk előző számának végén egy olyan szentírási idézetet olvastunk, melyben felszólítást kaptunk arra, hogy már ne a régi dolgokkal
foglalkozzunk, hanem tekintsünk előre, mert az Úr egy valami egészen
újat fog létrehozni (vö. Iz 43, 18-21). Különböző írásokban is előkerült az emlékezet megtisztításának fontossága, amely éppen arról szólt,
hogy ne a régihez ragaszkodjunk, hanem fedezzük fel Isten jelenlétét a
jelenben, a mában. Mindez felvetheti bennünk a kérdést, hogy akkor
érdemes-e a történelemmel és a régmúlt dolgokkal foglalkozni. Kön�nyen megérthetjük, hogy Isten nem arra hív bennünket, hogy töröljük
ki emlékezetünket teljesen, hanem csak arra, hogy ne ragaszkodjunk a
régmúlt dolgokhoz, ne értékeljük jobban, mint a jelent, ne váljék biztos meggyőződéssé bennünk, hogy csak a régiek útja volt jó és helyes.
Azt is megfontolhatjuk, hogy a történelmi események lezajlásában Isten
segítő kegyelmét, gondviselő kezének munkáját tanulmányozhatjuk és
megpróbáljuk felfedezni azt, hogy elődeink abban a sajátos életkörülményben, ami részükre jutott, hogyan tudták megélni az akkori jelent,
mi gátolta és mi segítette őket abban, hogy Isten akkori pillanatnyi jelenlétét, hívását felismerjék, és vele együttműködve építsék azt a jövőt,
amire mi már múltként tekintünk. Összevetve az ő jelenüket a mi jelenünkkel talán segítséget kaphatunk mi is, amikor döntéseinkben, és
főleg az Isten hívására való válaszadás módját tekintve bizonytalanok
vagyunk. Hoztak jó és rossz döntéseket is, amikre nekünk már kön�nyebb az események ismeretének fényében reflektálnunk.
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EGY BÉKÉT ÉS RENDET TEREMTŐ BÖLCS VEZETŐ
Visszatérve rendtörténeti tanulmányunkra, az előző részben megismerkedtünk
Brokárd atya életével a Tanácsköztársaság bukásáig tartó időszakban. Személyében
a fiatal, harmincéves tartományfőnököt ismertük meg, akit 1917-ben neveztek ki
és 1933-ig viselte ezt a tisztségét. Kormányzása alatt „a provincia virágzásának tetőfokát érte el”.1 Bizonyára többünket foglalkoztat a kérdés, hogy mi volt az ő titka, minek köszönheti ezt a nagy sikert. Véletlen, a körülmények összejátszása vagy
a régi fájó tapasztalatok bölcs feldolgozása (gondolhatunk az önállósult magyar
tartomány első küzdelmes évtizedére, amikor semmiféle külső támadás vagy háborús körülmény nem akadályozta az egészséges fejlődést, mégis visszafejlődés vagy
már-már a szétszóródás felé haladás volt megfigyelhető). Nagyon sok megoldási
javaslat adhat választ erre a kérdésre, különösen, ha az isteni kegyelmet vesszük
számításba, de biztos feleletet nem adhatunk.
Talán egy fontos lépése volt a rendteremtés. A rendi archívumban megtalálható egy körlevél 1918. február 2-i dátummal, amiről sajnos hiányzik az aláírás, de
szinte bizonyos, hogy Brokárd atya mint kezdő tartományfőnök írta, mert Kelemen generális vizitátor atyára is hivatkozik, akinek „nevében és meghagyásából”
fogalmaz meg bizonyos rendelkezéseket. A súlyos büntetés terhe alatt megfogalmazott szabályok (pl. engedély nélküli levélírás tiltása, helyi főnök engedélye nélküli intézkedés vagy a rendházon kívüli tartózkodás módja) csak az utolsó oldalon
olvashatók, a levél nagy része egy személyes hangvételű üzenet, amelyben a szabályok betartásának fontosságát hangsúlyozza. Abból indul ki, hogy az agg Simeon
azáltal nyerte el a krisztusi békét, hogy a Szűzanya a törvény előírását teljesítve
felvitte a kis Jézust a templomba. „Midőn rendi elöljáróink tanácsára a magyar
Kármel Krisztus szolgái elé lépek írásommal, ugyanezt a békét akarom hirdetni és
biztosítani”– olvashatjuk a körlevélben. Ezt követően pedig a szerzetesi élet békétlenségeinek okait sorolja fel. „Ha a szerzetes békétlenségének okait kutatjuk, felénk
mered a kivihetetlen, hamis vágyak, tervek sokszor egész hegyláncolata, amely fölé még
a kereszt jelét sem tűzhetjük, lévén a pogányokéval azonos, amelyek fölé nem építhetnek
kolostorokat. Vágyakat látunk komoly törekvésekbe belé fektetni, mint vezér-eszmét,
JÓZSA LÁSZLÓ: „Introibo ad altare dei” Kunszentmárton katolikus papjai, A Vallási Kultúrakutatás könyvei 23. Szerkeszti: Barna Gábor, Várostörténeti és néprajzi tanulmányok 7.
Alapította: Barna Gábor és Józsa László Sorozatszerkesztő: Barna Gábor, Hegedűs Krisztián, Pusztai Gabriella
Szeged, 2016, 547. o.

1

Kármel

melyek számára a szent Regula irtó
fegyvert készít, önmegtagadást ajánl s
minden esetre háborúra buzdít. (…)
Mit mondjunk azon szerzetesről, ki
követi a Mestert, mint fölesküdött
tanítvány, és íme: ellenkező nézetet
enged kialakulni önmagán. Az Úr
háta mögé kerül, visszafelé néz, a
gazdagság, fényűzés, önrendelkezés
s az elhagyott barátok felé! ... Mekkora békétlenség rí le a visszafordult
arcról; mennyi kuszáltság olvasható
ki a visszanéző szempárból!... Jézus
ezt mondta róluk: »Nem alkalmasak
az Isten Országára!...« Hogyan
is elégíthetné ki az Isten országa
szabályai szerint épült kemény
kolostori élet – a kényelmet keresőt?
Nemde természetes, hogy egy Keresztes Szent János zárdája az ellentmondás jele lesz a nyugalomról álmodozónak! Érthető,
ha a gazdagság rabja föl akarja bontani a szegénység szende menyasszonyával kötött
frigyét! Természetes, hogy az öndicséretét áhítozó lázong az egyedül Isten dicsőségére
épült DÓM ellen! Úgy éreznek és cselekszenek ők, mint a hullámokat hasító hajó azon
utasa, ki mindig a kiindulási partot sírja vissza, s azért haragszik a kapitányra, mert
előre kormányoztatja a hajót, azért nem érti meg utas-társait, mert azok a túlsó part
felé lengetik várakozóan kalapjaikat… Mert a zárda: igaz vágyak megvalósítója, azért
a rendeltetésével ellenkező törekvéseket el kell sorvasztania. Mert szentek a kolostorok
falai, szent az eszme és a cél, azért szent Bernáttal »csak a szentségre törekvők álma,
nyugalma édes és békés közöttünk.«”
És a folytatásban újra megszólítva a „Tisztelendő Atyákat és kedves Testvéreket”
– a szerzetesi hivatás magasztosságáról és annak felelős megéléséről ír. „Ha az óraingát nyugtalanul ide-oda verődni látjuk, tudjuk, hogy nem mutatja már a helyes időt:
a szerzetes, ha nem cselekszik Regulája szerint, kilengett az isteni tervezetből, nyugtalan
lesz; nyugtalansága nem jó időket mutat. (…) Az emberiség milliói meg akarják tanulni: hogyan lehet a bűnbánat gyümölcseit teremni, hogyan lehet a Fölséges dicséretét
zengeni, és e munkára a szerzeteseket hívja föl, kiknek az Úr kötelességükké tette, hogy:
Dicsérjék énekkel, s áldják őt műveiben. Magasztos feladatáról megfeledkezett szerzetes
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tudatában van, hogy már nem a nagy megbízatások és tettek hordozója, hanem víznélküli felhő, bujdosó csillag, kinek számára a sötétség fergetege örökre fönntartatik. (…)
A Szentírásban jelzett szomorú reménytelenség rabjai lesznek ők, kik a lelkük mélyéről
föl-föltolakodó szégyen miatt kerülik a közösséget, sebzett lelkük nyugtalankodik. És
mit remélhetnek ők, ha jön az Úr, fáradtan, szomjasan, eltikkadva, hogy gyümölcsöt
szakítson szerzetes-életük fájáról? Hisz ők őszi fák, kiket megérintett a fagyos szél:
gyümölcseitek, kétszer holtak (…). Az égiháború előtt megfékezhetetlen nyugtalanság,
békétlenség vesz erőt az érző világon: a halálos ítélet kihirdetése előtt el nem tagadható
nyugtalanság jelentkezik a gonosztevőn, úgy a szerzetes nyugtalanságának oka a bekövetkezendő szomorú ítélet előre vetett árnyéka. Távoli dübörgésként hat a jövendőben
felettük biztosan elhangzó rettentő ítélet: »Vágjátok ki őt.« A fejsze csapásának suhintása békét nem szerezhet! (…) Miután láttuk a békétlenségnek többféle okait, vessük
nyugodt tekintetünket Simeonra, ki Isten szolgálatában elfáradt karjaiban tartja a
béke fejedelmét és hűségben megöregedett szívére szorítja élete jutalmát, s akkor elkezdi
búcsú-énekét: »Most bocsátod el szolgádat, Uram békességben.« Kívánjuk meg ezt a
lelket boldogító békét, s munkálkodjunk, tűrjünk, imádkozzunk annak megszerzéséért
és megőrzéséért.”
A kor szelleme is sürgette az ilyen hangvételű körlevelek és rendelkezések megfogalmazását, de bizonyára a magyar Kármel sajátos helyzete is kiváltotta. Elbeszélésekből is tudjuk, hogy a negyvenes években már a Rómából jött generális atya is
megjegyezte, hogy a magyar Kármelben nagyon hűségesek a szabályok betartásában, de a rendtagok között nincs kellő szeretet. Erre Marcell atya is utal az 1947.
március 27-én mondott beszédében. Tehát talán elmondhatjuk, hogy „túltolták
a szekeret” ilyen irányban, mégis a szabályokhoz való hűség valóban rendet teremtett, a rend pedig alkalmat adott békés építkezésre, fejlődésre. Maga Marcell
atya is megerősíti a szabály fontosságát az Összeszedettségről tartott előadásában.
„Hordóhoz is hasonlíthatjuk a szabályt, erős dongákkal, hatalmas abroncsokkal. Benne a szerzetesi lélek tüzes vörösbora, vagy az érett lélek királyi aszúja. Verd le az abroncsokat, széthullanak a dongák, összeomlik a hatalmas faalkotmány, s ami benne
volt, azt a föld issza be. Eltűnik, mintha soha nem létezett volna. Volt, nincs. (…) Ez
a szerzetesi lélek sorsa is, ha lazít a szabályokon, előírásokon. Ami összeszedett, ami
egész és teljes volt, az széthull, elfolyik.”2 A rideg szabálybetartás mellett biztos, hogy
sok lelki tartalmat is tudtak belevinni az egyének és a közösségek életébe. A kulcs
talán az lehetett, hogy a rendtagok Brokárd atyában egy hiteles, példaadó és bölcs
vezetőt találtak, akiben megbíztak. „Szeretetreméltó, jóságos, mindig derűs, segítőkész
2
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egyénisége folytán a rendtársak valamennyien szerették és teljesen megbíztak benne.”3
De haladjunk inkább előre az események menetében.
A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS HATÁSA:
ZOMBOR HELYETT KESZTHELY
A trianoni békeszerződés a magyar tartomány részére is fájdalmas sebet okozott,
amellett, amit minden magyar érzett, mivel a délvidéki zombori rendházat – ahol
Brokárd atya is nevelkedett – elveszítette. Ez a kolostor egy ideig a generális házhoz
tartozott, később pedig, mikor létrejött a horvát provincia, az kebelezte magába.
Engedjük most át az elbeszélést Brokárd atyának: „Hivatalomból kifolyólag háromszor vettem részt a Rómában tartott ún. Nagykáptalanon, amelyen a Rend összes
provinciálisa részt vett. Ekkor ismerkedtem meg a belga, holland provinciálisokkal és
itt kötöttem nagy barátságot a lengyel provinciával. A történések folyamán szükségessé
vált, hogy a magyar novíciusokat a zombori ház fenntartására szláv területen képezzék
ki. Amit a lengyel provincia szívesen vállalt.”4
Nagy lelki élményként könyvelte el, hogy részt vehetett Lisieux-i Szent Teréz
szentté avatásán. „Életem legvigasztalóbb eseménye volt, hogy részt vehettem a Kis
Jézusról nevezett Teréz, lisieux-i kármelita apáca szentté avatásán, 1925. május 17-én
Rómában. (…) A mi szent Rendünk isteni kiküldetése volt ez és az összes lelki életet élők
egyik diadalnapja. Az imádság, az elmélkedés, a kontempláció és a szigorú szerzetesi
élet földi megkoronázásának ünnepe volt. Mikor elhangzott XI. Piusz pápának szentté
avató igéje, a templomot betöltő és Szent Péter terét elözönlő hívek kiáltása: Kis Szent
Teréz könyörögj érettünk. Én a kis magyar provinciának kiküldötte – mit gondoltam?
»Megdicsőült rendtársam, arra kérlek testvéri szívvel, vezesd a Te Kis Utadon mindnyájunkat, amíg mi is célhoz érünk.« Miért csak ezt mondottam? Mert minden más út
és ösvény a Rendből kivezet. A szentté avatás fölséges ténye után Rendünk generális atyja magához intett. Letérdeltem előtte és ezeket mondta: »Pater Brokarde veni mekum.«
Egy szürke taxinak intett, beszálltunk. (…) Itt adta a meghatalmazást Szent Terézke
temploma és rendháza felépítésére a zombori rendház pótlására, Keszthelyre.”5
A keszthelyi Kármel lett tehát a megoldás a zombori ház helyett a magyar rendi
fiatalság kiképzésnek helyszínére, amellett, hogy a zombori ház is tovább műkö3
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dött. A Kis Szent Teréz templom és rendház lett a felépülésétől (1930) kezdve a
magyar rendtartomány központja. Bár a noviciátus továbbra is Győrben maradt
és a budapesti rendház is működött, a rend belső teológiai iskolája Keszthelyen
volt egészen az 1950-es feloszlatásig. Ide került a korábban Győrben működő
kármelita kis szeminárium, az úgynevezett Juvenátus is.
TOVÁBBI FELADATOK, MEGBÍZATÁSOK
Brokárd atya a húszas években megbízta Szeghy Ernő atyát Avilai Szent Teréz és
Keresztes Szent János összes műveinek lefordításával, majd pedig egy folyóiratot
is alapított. Igaz, hogy a magyar rendtartomány szerkesztette korábban a Szent
Család folyóiratot. Most ez a Szent Terézke Rózsakertje címen megújult. „Megalapította Kis Szent Teréz folyóiratát. Aminek kettős rendeltetése volt: Megismertetni a
magyar katolikus hívekkel a Kis Szentet és előteremteni a keszthelyi Kármel felépítéséhez az anyagiakat. (…) És megépült a gyönyörű márványboltos templom, a kolostor,
benne a kis gimnazista jelöltek s a kispapok, teológusok otthonával. A folyóiratnak
mindvégig ő volt az irányítója még akkor is, amikor más neve szerepelt rajta mint
szerkesztőé.”6 Tudjuk, e folyóirat első szerkesztője Galavits Ágoston atya volt, akit
hamar Zomborba helyeztek. Munkáját Pradl Benedek atya folytatta, aki később
sajnos elhagyta a rendet. Ha fellapozzuk ezeket az újságokat, valóban nagyon sokszor, szinte minden számban találkozunk Brokárd atya cikkeivel vagy a nevével.
45 éves korában adja át a tartomány vezetését. Ettől kezdve mint házfőnök,
teológiai tanár és hitszónok működött.
Tartományfőnöki megbízatása után is vezető szerepet kapott. 1933-tól 1942ig a keszthelyi rendház főnöke volt. Fontos szerepet vállalt a szerzetesnövendékek nevelésében is. „Mikor 1943-ban a rendi teológiai főiskola bölcseleti fakultását
Kunszentmártonba helyezték, őt bízták meg a filozófia, a morális és a gregorián ének
oktatásával. Tapasztalattal rendelkező kitűnő előadó volt. A hadszíntér közeledtével
1944-ben a kispapokat Brokárd atya vezetésével ismét Keszthelyre irányították. A háborús évek után, 1948-ban a nagykáptalan újra Kunszentmártont jelölte ki a filozófiai
tanulmányok színhelyéül, Brokárd atyát pedig kunszentmártoni házfőnökké választotta.
Ekkor kezdődött számára életének legnehezebb időszaka.”7
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AZ UTOLSÓ ÉVTIZEDEK
A SZERZETESEK FELOSZLATÁSA IDEJÉN
A szerzetesrendek feloszlatása idején Brokárd atya nagyon fontos szerepet kapott,
hiszen tudjuk, hogy ciszterci szerzeteseket deportáltak a rendházba. „A kunszentmártoni Kármel falai között Bajáról, Pécsről és Szentgotthárdról 37 ciszterci szerzetes
tanárt zsúfoltak össze. Ekkor mutatkozott meg leginkább házfőnök atya jósága, segítőkészsége. Nagy szeretettel üdvözölte és fogadta be a ponyvával takart teherautókról leparancsolt jövevényeket, akik három hónapig tartó raboskodásuk alatt – Brokárd atya
irányításának és a kunszentmártoni hívek áldozatkészségének köszönhetően – semmiben sem szenvedtek hiányt.”8 Ne feledkezzünk el a rendház tagjainak áldozatos
szerepvállalásáról sem. Gondolhatunk például a nemrég elhunyt Gaál Gábor rendi
testvérünkre, aki akkor mint segítő testvér rengeteg más munkája mellett naponta
legalább hat misén ministrált a ciszteri atyák mellett, hiszen abban az időben még
nem létezett a koncelebráció.
A két rendbeli szerzetesek együttéléséről tanúskodnak a ciszterci atyák által
P. Brokárdnak írt köszönő levelek.
Endrédy Vendel, zirci ciszterci apát 1950 nyarán három köszönő levelet is megfogalmazott. Az 1950. június 13-án kelt levelében a közeli látogatásának a szándékát is előre bocsátja. „Szavakkal ki nem fejezhető hálás érzülettel mondok köszönetet
azért a meleg és áldozatos testvéri szeretetért, amellyel a mi hontalanná tett szentgotthárdi, pécsi és bajai testvéreinket fogadta és befogadta és nekik a »kényszertartózkodási helyüket«
gondoskodó és együttérző szeretettel új otthonná varázsolni s a rajtuk esett sérelmeket a jóság
gazdag rájuk árasztásával elfeledtetni igyekszik. Ez a kedves jó Brokárd atya és a Kármel
időfölötti szelleme! A legközelebbi napokban szándékozom a kunszentmártoni Kármelt régi
és új lakóival együtt meglátogatni és a teendőkről megbeszélést folytatni. Kérem, hogy enyéimnek meleg köszöntésemet és imádságos jókívánságaimat átadni szíveskedjék.”
Egy másik ciszterci szerzetes 1950. szeptember 29-én kelt levelében így emlékezett. „Életem egyik legszomorúbb pillanata az volt, mikor június 9-én éjjel felvertek
álmomból és teherautóra raktak. Mennyi kétség és aggodalom szállta meg a lelkemet,
hisz azt sem tudtam, hova visznek. A nyers és durva bánásmód után, milyen reménysugár fakadt bensőmben, mikor még senkit sem láttam, de hallottam a megnyugtató,
szíves fogadtatás magasztos szavait: »Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten hozta a kedves
testvéreket.« E fogadás nemcsak megszokott forma volt, hanem a szív mélyéből jött,
erről tanúskodik az a mély szeretet, meleg ragaszkodás, nagy körültekintés, mellyel a
8
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Kármel zárda soha el nem felejtett otthonommá lett.
Hozzájárultak a kedves atyák és testvérek is, akik a
legmagasabb figyelemmel vettek körül és áldozatkész
hívek, kik mindennel elláttak.”
László János Vince, akkori dunapataji káplán
így ír 1950. október 26-án: „Pedig most is csak azt
állítom, amit élő szóban hangoztattam, hogy a jó Istentől és a Szűzanyától nyert ajándéknak, még pedig
igen nagy ajándéknak, egész életemre szóló értéknek
tekintem a Kármelben eltöltött időt. Emberi okosság
és rosszakarat de nagyon másnak szánta, – büntetésnek, ártásnak tervezte – a mi odavitelünket. És mi
lett belőle, jó Istenem! Csak soha el ne veszelődnének
lelkemből azok a drágagyöngyök, amikkel ott gazdagodtam! S közben mindvégig nagyon jól éreztem
magamat.”
A ciszterci atyák távozása után sem volt könnyű a rendház élete, bár egy ideig még
néhány szerzetes helyben maradhatott. A rendház életét többször zaklatták. Most is
előkerült már a Tanácsköztársaság idején jól bevált forgatókönyv (lásd az előző részben), az ideiglenes plébániáva alakítás. „Brokárd atya Egerbe utazott, Czapik Gyula
érsek segítségét kérni. Az érsekfőpásztor a rendház mentése érdekében a Kármelt névleg
plébánia ragjára emelte, Brokárd atyát plébánossá, Brúnó atyát káplánná, Juvenál atyát
pedig kántor-káplánná nevezte ki. Ennek ellenére a rendőrkapitány 1951 júliusában
úgy rendelkezett, hogy a szerzeteseknek három napon belül el kell hagyniuk az épületet.
Brokárd atya újból az érsek úrhoz fordult, aki a kormánynál tett panaszt a visszaélések
miatt. A rendőrkapitány intézkedéseit semmisnek nyilvánították.”9
Majd újabb zaklatások következtek, ami ellen Brokárd atya ismét panaszt tett,
melynek az lett az eredménye, hogy Czapik Gyula érsek a „párt nyomására” kénytelen volt Brokárd atyát Kunszentmártonból Hejcére helyezni.
Erről az epizódról a rendház krónikájában a következőket olvashatjuk: „Pár
nap múlva érkezett Dr. Czapik Gyula érsek úrtól a levél, melyben (Ft. Hász) Brokárd
atyát elhelyezte Hejcére az ottani szociális otthon lelkivezetőjének. Ugyanis az otthonban idős szerzetesnővérek laktak. Oda internálták Ft. nagyméltóságú Péteri József váci
püspököt és ezidőben ő is ott élt. Brokárd atya bizonyos szomorúsággal vette tudomásul.
Különösen aggasztotta, nem azért helyezték-e oda, hogy az internált püspököt figyelje
9
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és az államvédelmi hatóságnak adatokat szolgáltasson ki, vagyis beépített besúgó legyen. Az egyeneslelkű és ízig-vérig jellemes Brokárd atya ennek még a gondolatától is
megrettent. Kételyét fel is terjesztette az Érsek úrnak, és a leghatározottabban kijelentette, hogy ő semmiféle megbízatást ezen a téren nem vállal. Párhuzamosan Pál atyának (Szabó Gábor) a provinciális atyának is írt. Jelentette az Érsek úr intézkedését, és
kérte, mitévő legyen. A válasz hamarosan megjött: cselekedjék az Érsek úr rendelkezése
szerint. Teljesen megnyugodott. Ismét, mint oly sokszor bizonyságot tett alázatosságáról.
N. P. Provinciális döntését úgy vette, mint Isten akaratának megnyilatkozását. Vis�szanyerte lelki egyensúlyát. Az őt jellemző derűt sugárzott egész lénye.” Brokárd atya
1954. június 14-én távozott el végleg Kunszentmártonból.
A váci püspök mellett szintén háziőrizetben volt Badalik Bertalan veszprémi
püspök is, így ez a hármas az idős szerzetesnővérekkel együtt egy rendkívüli szellemi közösséget alapíthatott. Emlékirataiban így emlékezik vissza: „Ebben a 250 éves
püspöki rezidenciában a beteg, otthontalanná vált kedves nővérek gondozásában töltöttem 15 évet… Megtanultuk néma játékból, hogyan kell igazán szeretni a köztünk
lakó Istent, a mi Urunk Jézus Krisztust. Az imádságos élet apostoli tanítója volt Pétery
József váci megyéspüspök, aki minden csütörtökön papjaiért mutatta be szentmiséjét. Kifogyhatatlan buzgósággal végezte egyik rózsafüzért a másik után kispapjaiért és
kedves híveiért. Reggelenként ő jelent meg elsőnek az oltár előtt, és utolsó volt, aki a
kápolnát elhagyta.
A figyelmes szeretet, az alázatos leereszkedés, illetve barátság, áldozatkészség, Isten igéjének minden földi fölött való becsülésére tanított bennünket Veszprém püspöke, Badalik Bertalan, akinek jelmondata volt: »Veritas«. Legyen áldott, tisztelet
Mindkettőjüknek az emléke! A hejcei otthont 1969. október 7-én cseréltem fel Pannonhalmával.”10
Ide már tényleg a betegsége és öregsége miatt került. Brokárd atya 1974. február 26-án halt meg Pannonhalmán. Földi maradványait az általa épített keszthelyi
Szent Teréz bazilikában helyezték örök nyugalomra.
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Szeretettel felhívjuk

KEDVES TESTVÉREINK
figyelmét arra,

hogy a Kármel újság megjelentetéséért a Kármelita Kispapok Neveléséért és P. Marton Marcell Boldoggá Avatásáért Alapítvány a felelős, melynek alapcélkitűzése és feladata a kármelita lelkiség magyar nyelvű népszerűsítése a Kárpát-medencében.
Tiszteletreméltó Marcell atyánk gazdag lelki örökségének gondozását, újabb kiadványok megjelentetését, kiállítások szervezését, s a boldoggá avatáshoz szükséges
költségek előteremtését is alapítványunk munkálja.
Ugyancsak alapítványunk támogatja papnövendékeink képzését, tanulmányait is,
hogy jól felkészülve kezdhessék meg jövőbeli szolgálatukat az istenkereső lelkek javára.
Ezen feladatok mindennapi végzése jelentős anyagi teherrel jár.
Kérjük, segítse Alapítványunk működését imádsággal, s amennyiben teheti,
anyagi támogatásával a következő számlaszámon:
Kármelita Kispapok Neveléséért és P. Marton Marcell
Boldoggá Avatásáért Alapítvány
CIB Bank Zrt. Bankszámla száma: 11100104-18055359-10000001
Az adóbevallás készítésekor a befizetett adó
1% felajánlása esetén:
A kedvezményezett adószáma:18055359-1-41
Kérjük, amennyiben lehetőségük engedi, hívják fel barátaik, ismerőseik figyelmét is a segítségnyújtásra!
Nagylelkű támogatásukat, segítségüket hálásan köszönjük, támogatóinkért
rendszeresen imádkozunk a Kármelben! Isten jutalmazza meg gazdagon minden
jótevőnket!
IMÁDSÁGOS SZERETETTEL:
A KÁRMELITA TESTVÉREK ÉS AZ ALAPÍTVÁNY TAGJAI

KÖSZÖNJÜK A TERÉZ-MISSZIÓ TAGJAINAK
MINDENNAPI IMÁIT!
ISTEN LEGYEN NAGYLELKŰ JUTALMAZÓJUK!

ÖRÖMMEL ADJATOK HÁLÁT AZ ATYÁNAK,
AKI MÉLTÓKKÁ TETT TITEKET ARRA,
HOGY NEKTEK IS RÉSZETEK LEGYEN A SZENTEKKEL A VILÁGOSSÁGBAN.
KIRAGADOTT MINKET A SÖTÉTSÉG HATALMÁBÓL,
S ÁTHELYEZETT SZERETETT FIÁNAK ORSZÁGÁBA.
BENNE VAN A MI MEGVÁLTÁSUNK,
A BŰNÖK BOCSÁNATA.
Ő A LÁTHATATLAN ISTEN KÉPMÁSA,
ÉS MINDEN TEREMTMÉNY ELSŐSZÜLÖTTJE,
MERT BENNE TEREMTETETT MINDEN AZ ÉGBEN ÉS A FÖLDÖN,
A LÁTHATÓK ÉS A LÁTHATATLANOK,
A TRÓNUSOK ÉS URALMAK,
A FEJEDELEMSÉGEK ÉS HATALMASSÁGOK.
MINDEN ŐÁLTALA ÉS ŐÉRTE TEREMTETETT.
Ő ELŐBB VAN MINDENNÉL,
ÉS MINDEN BENNE ÁLL FENN.
Ő A TESTNEK, AZ EGYHÁZNAK A FEJE;
Ő A KEZDET, AZ ELSŐSZÜLÖTT A HALOTTAK KÖZÜL,
HOGY AZ ÖVÉ LEGYEN AZ ELSŐSÉG MINDENBEN.
MERT ÚGY TETSZETT AZ ATYÁNAK,
HOGY BENNE LAKJON AZ EGÉSZ TELJESSÉG,
ÉS HOGY ÁLTALA ENGESZTELJEN KI MAGÁVAL MINDENT,
AMI A FÖLDÖN ÉS A MENNYBEN VAN,
AZÁLTAL, HOGY BÉKESSÉGET SZERZETT
KERESZTJÉNEK VÉRÉVEL.
(KOL1, 12-20)

