
Tomka Ferenc 

A kereszténység az öröm vallása 

Az alábbi fejezetek vázlatok, egy készülő könyv számára. A könyv azokra a kérdésekre sze-

retne választ adni, amelyek a lelki vezetés mindennapjaiban gyakran megjelennek. - Azért me-

rem már befejezése előtt is nyilvánosságra hozni, mert sokaknak segítettek e részek is; hiszen az 

élet leggyakrabban felvetődő kérdéseivel néz szemben. Sokszor ajánlom én is testvéreknek, akik 

épp ilyen kérdésekkel küzdenek. Kérjük az Urat, hogy e fejezetek már így is sokaknak segítse-

nek, majd készüljön el a könyv, ugyancsak sokak segítségére. 
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1. A kereszténység az öröm vallása 

 

Ha beírjuk Szentírási kereső programunkba, az „örüljetek” vagy az „örvendjetek” szót, 

sok-sok helyet megjelöl. Idézzünk néhányat közülük! Előbb az Újszövetségből: „Örvendjetek 

az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom: örvendjetek! Szívetek jóságát ismerje meg min-

denki!” (Fil 4,4) Hasonlóan hív már az Ószövetség is: „Örvendjetek az Úrban és vigadjatok 

igazak, ujjongjatok mindnyájan egyenes szívűek!”  (Zsolt 32,4) Vagy Izaiástól: „Örüljetek és 

ujjongjatok mindörökké! Mert Jeruzsálemet „öröm”-nek teremtem és népét „ujjongás”-nak.” 

(Iz 65,18) 

Aki zsolozsmát imádkozik, reggel ezzel kezdi a napot: (Próbáld imádkozva olvasni!) 

„Jöjjetek örvendezzünk az Úrnak 

Hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt 

Lépjünk színe elé háladallal 

Magasztaljuk Őt hangos énekszóval 

Mert az Úr valóban nagy Isten 

Az összes isteneknél dicsőbb király 

A föld mélységei az Ő kezében vannak 

S övé a hegyek minden orma….” (95. zs.) 

A nagy szenteket úgy ismerjük, mint akik mindig békét, örömet sugároztak mások felé, 

még a szenvedésben is. Hasonlóan sok „mindennapi” hívő is azt tapasztalja, hogy a keresz-

ténységéből öröm fakad.  

Sok könyvet írtak a témáról, hogy a kereszténység elvezet az örömre, és sok-sok ember 

kapott támaszt az ilyen könyvekből.1  Papi és gyóntatói-lelkivezetői életemben, az utóbbi év-

tizedben mégis egyre gyakrabban támadt az a benyomásom, hogy a keresztény-, a kereső- és 

elsősorban a szenvedő testvérek napról napra felvetik, hogy szürkeség, szomorúság járja át 

életüket. Mivel minden keresztény, persze én magam is, sokszor szembesülünk e kérdéssel, 

kerestem összefoglaló könyveket, amelyeket az ilyen kérdéseket felvető testvérek kezébe ad-

hatnák: hogy támaszuk, vezetőjük legyen a további lépésekben: miként juthatnak ki lelkük 

sötétjéből, s hogyan juthatnak el Jézus világosságára, örömére. 

 Könyvünk fejezeteinek célja, hogy választ adjanak hívő testvéreim e mindennapi kérdé-

seire, és vezetőjük lehessen az előrehaladásban – az evangélium ÖRÖME felé. 

A könyv fejezeteiben a legalapvetőbb kérdésektől kezdve haladunk az összetettebb kér-

dések felé. A bevezetésben összefoglalóan elmélkedjük át, hogy a kereszténység legnagyobb 

újdonsága egyedülálló módon az öröm vallása. Hogy minden más valláshoz hasonlítva egye-

dülálló módon választ ad az ember, és az emberi lét minden kimondható és kimondhatatlan 

kérdésére. Elmélkedjük át összefoglalva, miként ad választ Jézus az emberiség kérdéseire, az 

én kérdéseimre. E válaszok életem során saját küzdelmeimből és felfedezéseimből fakadtak 

(és persze folyamatosan a keresztény mesterek tapasztalataiból, írásaiból is tanultam ezekről). 

                                                 
1 Egészen kiváló elmélkedési útmutató az öröm témában pl. Merlin R. Carothers: Boldog lehetsz már – MOST! c. 
kötete (Bp., Marana Tha, 2007; vagy ugyanezen szerzőnek több más könyve, pl: A dicsőítésben rejlő erő. Bp. 
2006). Ezt a könyvet sokáig ajánlottam a sötétben járóknak, de elfogyott, s kérdésemre a kiadó azt válaszolta, 
nincs lehetősége annak új megjelentetésére. Továbbá e kiváló és világméretű hatású szerző sok fontos témába 
vágó jézusi választ nem érint, erős protestáns gyökerei következtében (pl. hogy egyesülhetünk Jézussal minden 
szenvedésben, sőt részt vehetünk a megváltás művében is vö. Kol 1,24). Bár e gondolatok a katolikusok számá-
ra a legcsodálatosabb vigasztalások közé tartoznak. 



Jézus életével, halálával és feltámadásával választ adott az emberiség legmegoldhatatla-

nabbnak tűnő kérdéseire, s ezzel örömet hozott a hívő lélekbe. – Aki sokszor hallott már az 

ilyen kijelentéseket, könnyen közömbösség válik ezekre. Megújulásunk feltétele, hogy most 

álljunk meg, és elmélkedjük át komolyan ezeket. Akkor fogjuk megérteni Jézus olyan tanítá-

sait, amelyeken eddig esetleg átfutottunk, s talán éppen azért, mert nem voltunk úgy rászorul-

va, hogy átgondoljuk azokat. A minket megtámadó kifáradás, vagy egy-egy komolyabb szen-

vedés sokak számára nagy kegyelemmé vált: mert arra „provokálta”, indította őket, hogy új 

módon szembesüljenek e kérdéssel, és új mélységgel kezdjék keresni: miként is válik örömmé 

– minden helyzetben – a keresztény élet. Én magam is ezek közé tartozom. Imádkozz, hogy 

Te is ismerd fel: Isten a szenvedés által is megszólít, és egy új lehetőséget kínál számodra. 

- A legszomorúbbak addig vagyunk, amíg életünket, tetteinket, szenvedésüknek úgy éljük 

meg, hogy azoknak nincs értelme. Az ember semmire nem vágyik jobban, mint hogy biztos 

lehessen abban: hogy van értelme életének, tetteinek. – A hit nélkül joggal merül fel a kérdés: 

érdemes-e szeretni, becsületesnek maradni, ha visszaélnek vele, ha a csalók diadalmaskod-

nak? Érdemes-e életben maradni, ha már úgy érzi valaki, hogy élete csak szenvedés, és se-

hogy sem bír kimászni belőle? Az ilyen, megválaszolatlan kérdések teljességgel reménytelen-

né, kedvetlenné tehetik az embert. Jézus nélkül a földi sikertelenség, a bűntudat, a szenvedés, 

a halál értelmetlen. Jézus azonban isteni értelmet adott minden emberi értéknek, sőt a szenve-

déseknek és halálának is. Jézus ilyeneket tanít: 

a) Van értelme a szeretetnek, a feltétel nélkül másokért adott életnek, még akkor is, ha 

visszaélnek vele. Jézust is megalázták, megölték, de az utolsó szó az volt, hogy Ő legyőzte a 

sikertelenséget: a halált. – És Ő Isteni értelmet adott minden tettünknek, amelyek isteni és 

örökre megmaradó gyümölcsöket teremhetnek, ha a szeretetben élünk. Mert Jézus azt az iste-

ni ajándékot adta nekünk, hogy a szeretet által maga Jézus, a maga a Szentháromság él ben-

nünk, és ezt az isteni szeretetet leszünk így képesek kisugározni, és megnyerni embertársaink 

számára (függetlenül attól, milyen jutalmat kapunk érte itt a földön). 

b) Van értelme a becsületes, feltűnés nélküli életnek (akkor is, ha a becsületességet olykor 

nem értékelik). A keresztény élet sikere, hogy Isten-Jézus élhet, növekedhet bennünk, az élet 

minden körülményei között: ha hittel átadjuk Neki életünket, ha Isten akaratát tesszük. 

c) Van értelme a szenvedésnek, a lelki sötétségnek is. Mert minden szenvedésben Jézussal 

találkozhatunk; hiszen Ő magába ölelt mindnyájunkat, minden szenvedésünkkel és bűnünkkel 

együtt, majd így váltott meg minket, s isteni életet adott nekünk. – A szenvedésnek csodálatos 

értelmet ad még, hogy felajánlhatjuk azt másokért. Az ember oly sokszor szeretne segíteni 

bajokkal küszködő embertársainak!  Ha fájdalmainkban egyesülünk a szenvedő, megváltó 

Jézussal, Jézus részeseivé tesz minket megváltásának: a megváltás kegyelmeit áraszthatjuk ki 

mi is (Őáltala) embertársainkra.  

d) Van értelme még az emberi gyöngeségeknek és botlásoknak is. (Ezt sem merte állítani 

senki, sem Jézus előtt, sem utána!) Mert mindig újrakezdhetünk az Ő végtelen irgalmából! Sőt 

még botlásaink fájdalmát is felajánlhatjuk másokért, egyesülve a megváltó Jézussal, aki hor-

dozta botlásainkat, és felemelt bennünket azokból. 

e) Lehetséges aggodalom nélkül élnünk. Amit ismét csak Isten tudja biztosítani: „Ne ag-

gódjatok a holnap miatt. Istennek gondja van rátok. Keressétek ma Isten Országát, és Isten 

gondoskodik a holnapról.” – Valamint: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” 

f) Lehetséges az egyetemes testvériség. A csalásoknak, a tőkés kizsákmányolásnak vilá-

gában lehet ebben remélni? – Jézus tanítása válasz. Ő a halálon aratott győzelmével: feltáma-

dásával igazolja, hogy a szeretet győz akkor is, ha néha úgy látszik, hogy azt meg lehet ölni. 

Ezért minden korban támadnak lángoló keresztények, akik építik és megélik a krisztusi és 

szentháromságos egységet, az igazi isteni-emberi, családi-társadalmi-vallási egységet. És hi-

szik és tapasztalják, hogy a szeretet legyőzi a szakadást. 

- Krisztus megszüntette az élet értelmetlenségeit. Benne minden tettünk, hasznossá és si-

keressé, örömtelivé válik, az emberiség minden rejtett álma megvalósul. 



Vajon ha mindezt végigimádkozom, nem természetes következménye-e mindennek a re-

mény és az öröm? 

 

Befejezésül 

Sok olvasóval együtt a szerző is megtapasztalta saját életében a homályt. A legnagyobb 

szentek életében is így történt, hogy beálltak korszakok, amikor Jézus „Örömhírei” elszürkül-

tek számukra. Ilyenkor van mindnyájunknak igazán szükségünk arra, hogy „felszítsuk ma-

gunkban Isten kegyelmét” (2Tim 1,6), hogy egy új hittel kérjük: „Uram hiszek, segíts hitet-

lenségemen!” (Mk 9,24) Ha hittel kérjük, és teljes odaadással küzdünk azért, hogy a homály-

ban se eresszük el Jézus kezét, Ő felemel és megerősít bennünket! (A sötétből való kiemelke-

dés útjairól több szempontból szólunk a következőkben.) Így életünket mindig újra átjárhatja 

az öröm. És új fényben értjük meg a meghívásokat: „Örvendjetek az Úrban szüntelen”, avagy, 

hogy „akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!”  

  

 

2. A Szentírás az örömről 

1. Az öröm a Szentírásban 

A címben megfogalmazott témáról megszámlálhatatlan keresztény könyv szól. Idézzük is-

mét Ferenc pápa az Evangélium Öröme c. apostoli levelének bevezetését – amely a Szentírással 

szemlélteti, mennyire lényegi része a hívő életének az öröm. 

– A szerzőnek meg kell vallania, volt idő, amikor az én szívemig sem tudtak teljességgel el-

hatolni az öröm meghívásai, vagy az alább ismertetett szentírási meghívások. Saját tapasztalatom 

alapján még inkább ajánlom, különösen azoknak, akikben éppen kevés az öröm, olvassuk úgy az 

alábbi részt, hogy folyamatosan kérdezgessük magunkat, elegendően megokolt-e, hogy a Szent-

írás ennyit beszél az örömről? Vajon ha én igazán Jézussal élek, engem is el kell(ene) töltenie az 

örömnek? És bennem is minden nap „újjá kellene élednie az örömnek”? 

Lássuk Ferenc pápa sorait (EG 4-5): 

„ Az Ószövetség könyvei felmutatták az üdvösség örömét, mely túláradó lesz a messiási 

időkben. Izajás próféta a várt Messiáshoz fordul és ujjongva köszönti: „Nagy ujjongással töltöd 

el őket, kitörő örömet adsz nekik” (9,2). És bátorítja Sion lakóit, hogy énekelve fogadják őt: „Uj-

jongjatok és hallassátok örömötök szavát” (12,6). A próféta arra szólítja azt, aki már látta feltűn-

ni a láthatáron a Messiást, hogy legyen hírvivő a többiek számára: „Menj föl egy magas hegyre, 

te, aki jó hírt viszel Sionnak; emeld föl erősen hangodat, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek!” 

(40,9). Az egész teremtés részesedik az üdvösség eme örömében: „Zengjetek dicséretet, egek, és 

ujjongj, te föld! Hegyek, daloljatok örömötökben! Mert az Úr megvigasztalja népét, és megkö-

nyörül szegényein” (49,13). 

Zakariás az Úr napját látva felszólít, hogy ujjongva köszöntsék a királyt, aki alázatosan és 

szamárháton jön: „Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket, Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg kirá-

lyod: igaz és győzelmes” (9,9). – Talán Szofoniás próféta felhívása a legmegragadóbb, aki úgy 

mutatja be Istent, mint az ünnep és az öröm ragyogó középpontját. Élettel tölt el, ha újraolvasom: 

„Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt 

szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel” (3,17). 

Ez az öröm a mindennapi élet apróságai között él, válaszként Istenünk és Atyánk szerető 

meghívására: „Fiam, ha van miből, ne sajnáld magadtól, s vidd el az Úrnak. (…) Ne vond meg 

magadtól a ma boldogságát” (Sir 14,11.14). Mekkora atyai gyöngédség rejtőzik e szavak mö-

gött!” 



„Az evangélium, melyben dicsőségesen felragyog Krisztus keresztje, folyamatosan hív az 

örömre. Legyen elég néhány példa: az angyal így köszönti Máriát: „Örvendj!” (Lk 1,28). Mária 

Erzsébetnél tett látogatásakor János repes az örömtől anyja méhében (vö. Lk 1,41). Mária éneké-

ben azt kiáltja: „Szívem ujjong megváltó Istenemben” (Lk 1,47). Amikor Jézus megkezdi szol-

gálatát, János felkiált: „Örömöm most teljes lett” (Jn 3,29). Maga Jézus „kitörő örömmel dicsőí-

tette Istent a Szentlélekben” (Lk 10,21). Jézus üzenete az öröm forrása: „Ezeket azért mondom 

nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen” (Jn 15,11). A mi ke-

resztény örömünk az ő túláradó szívének forrásából fakad. – Amerre a tanítványok jártak, „nagy 

volt az öröm” (8,8). Az üldözések közepette is „eltöltötte őket az öröm” (13,52). Miért ne lép-

nénk be mi is az örömnek ebbe a folyamába?” 

 

2. Az öröm hiánya mélyebb imádságra hív 

Az örömre való erős meghívás közben Ferenc pápa is ismeri a homálynak, az öröm hiányá-

nak valóságát: „Megértem azokat az embereket, akik a rájuk nehezedő súlyos nehézségek hatásá-

ra szomorúságra hajlanak… Nem azonos módon éljük meg az örömöt az élet minden szakaszá-

ban, és olykor felettébb kemény viszonyai között.” (EG 6) 

De a pápa hív, amire a lelki élet minden mestere, hogy „lehetővé kell tennünk, hogy a hit 

öröme még a legrosszabb körülmények között is feléledjen bennük, mint rejtett, ám szilárd biza-

lom. Amint a Szentírás egy írója is megfogalmazza: ’Ilyeneket fontolgatok szívemben, hogy föl-

éledjen bennem a remény: Az Úr irgalma nem fogyott el egészen; jósága és kegyelme nem me-

rült ki. Jó csendben várni az Úrra, mert ő megszabadít’. ’Minden reggel újjáéled, nagy az ő hű-

sége.’ (Siral 3,17.21-23.26) (EG 6)” 

 

Befejezésül 

A szentírás telve van hálaadással és örömmel.  

 A 118. zsoltárt, Idézzük fel az ószövetségből s legyen ez záró hálaadásunk és örömünk: 

 

„(Alleluja!) Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart.  

Mondja Izrael háza: irgalma örökké tart.  

Mondja Áron háza: irgalma örökké tart.  

Mondják, akik félik az Urat: irgalma örökké tart.  

Az Úrhoz kiáltottam szorongattatásomban, meghallgatott és tág teret adott nekem. 

Az Úr velem van, nem félek, ember mit árthatna nekem? 

Az Úr velem van, segítségemre jön; ellenfelem szégyenben marad.  

 Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint az emberekre számítani. 

Jobb az Úrnál keresni menedéket, mint fejedelmekre építeni.  

 Bátorítóm és erősségem az Úr, ő lett szabadítóm.  

Halljátok, mekkora az örömujjongás az igazak sátraiban:  

„Az Úr jobbja erősnek bizonyult, az Úr magasra emelte jobbját, az Úr jobbja erősnek bizo-

nyult.” 

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit.  

Megfenyített az Úr, igen, megfenyített, de nem szolgáltatott ki a halálnak.  

Tárjátok ki nekem az igazság kapuit, bemegyek, hogy hálát adjak az Úrnak.  

Ez az Úrhoz vezető kapu, az igazak mennek be rajta.  

Hálát adok neked, mert meghallgattál, te lettél szabadítóm.  

A kő, amit az építők elvetettek, szegletkővé lett.  



Az Úr vitte végbe ezt: csodálatos dolog a szemünkben.  

Ezt a napot az Úr szerezte: ujjongjunk és örüljünk benne!  

Uram, küldj szabadulást, Uram, adj áldást és kegyelmet!  

Áldott, aki az Úr nevében jön! Az Úr házából megáldunk titeket. 

Az Úr az Isten, az ő fénye világít nekünk.  

Álljatok be a menetbe, legyen zöld ág a kezetekben, egészen az oltár szarváig!  

Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, hálaénekkel dicsőítelek!  

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart.” 

 

3. A hívő szívét az öröm tölti be  

(Ferenc pápa tanítása alapján) 

 

Ferenc pápa megválasztása után az egész világot megragadta az ő sugárzó öröme, minden-

kihez odafordulni képes kedves és közvetlen szeretete. Különböző módokon megfogalmazódott 

az, hogy a világ mennyire szívébe fogadta őt emiatt. Már megválasztása évében megkapta „az év 

embere” elismerést a Times magazinban; kapott nemzetközi kitüntetéseket. Olaszországban fel-

tűnt, hogy országszerte megnőtt a templomba-, és a szentgyónáshoz járulók száma. Mikor vizs-

gálták ennek okát, a hívők megvallották, hogy a pápa sugárzó szeretete és öröme egy új lángra 

gyújtotta ellanyhult hitüket. 

 

Ferenc pápa, Az Evangélium öröme apostoli levelének gondolatai 

Ferenc pápa első apostoli levele, „Az Evangélium öröme” (Evangelii Gaudium - EG), meg-

hív az evangéliumi örömre, és átadja nekünk az örömre eljutás több alapelvét. A levél abból in-

dul ki, hogy a keresztény ember alapmagatartásának az örömnek kell lennie. Ha kevéssé érez-

nénk magunkban az örömöt, annál nagyobb figyelemmel olvassuk el az apostoli levél első sorait, 

hiszen egyrészt a szentatya legszemélyesebb tapasztalatáról is szól, másrészt a meghívást hoz-

zánk intézi. - Idézzünk apostoli leveléből: 

1. „Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Akik 

engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső üresség-

től és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm. Ebben a 

buzdításban a keresztény hívekhez szeretnék fordulni, hogy meghívjam őket egy olyan új evange-

lizáló korszakra, amelyet ez az öröm jellemez, és irányt mutassak az Egyház útjának a következő 

évekre.” (EG 1) 

2. „A mai világnak – a maga sokféle és nyomasztó fogyasztói kínálatával – nagy veszedelme 

az egyénközpontú szomorúság, mely a kényelmes és kapzsi szívből, a felszínes élvezetek bete-

ges kereséséből, az elszigetelt lelkiismeretből fakad. Amikor az egyén benső élete bezárkózik a 

saját érdekeibe, akkor nem marad hely mások számára, többé nem jöhetnek be a szegények, töb-

bé nem hallja Isten hangját, nem örül szeretete édes örömének. Ez nem Isten ránk vonatkozó 

vágya; ez nem a Szentlélekben való élet, mely a feltámadott Krisztus szívéből forrásozik.” (EG 

2) 

3. „Meghívok minden keresztényt – éljen bárhol és bármilyen helyzetben –, hogy még ma 

újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal, vagy legalábbis döntsön úgy: engedi, hogy 

Ő találkozzon vele, és hogy mindennap szünet nélkül keresni akarja Őt. Nincs olyan ok, amiért 

valaki azt gondolhatná, hogy ez a meghívás nem neki szól, mert (ahogyan VI Pál pápa mondta) 

„senki nincs kizárva abból az örömből, melyet az Úr hozott”. Ha valaki csak egy apró lépést tesz 



is Jézus felé, felfedezi, hogy ő már tárt karokkal várja érkezését. Itt van a perc, hogy mondjuk azt 

Jézus Krisztusnak: ’Uram, hagytam rászedni magam, ezerféleképpen menekültem szereteted 

elől, de most újra itt vagyok, hogy megújítsam szövetségemet Veled. Szükségem van Rád. Fo-

gadj vissza újra, Uram, fogadj ismét megváltó karjaidba.’ Milyen jó visszatérni hozzá, amikor 

eltévedtünk! – Isten sohasem fárad bele a megbocsátásba, csak mi fáradunk bele abba, hogy kér-

jük az ő irgalmasságát. Ő újra meg újra visszatér, hogy a vállára vegyen minket. Ő képes mindig 

visszaadni az örömöt, hogy felemeljük a fejünket és újrakezdjünk. Ne meneküljünk el Jézus fel-

támadása elől! Soha ne hagyjuk magunkat legyőzni, bármi történjék is. Semmi se lehessen na-

gyobb, mint az ő élete, mely mindig előrehajt bennünket!” (EG 3) 

Ferenc pápa e szavai mélységesek, de sűrűek. Ha csak átfutva olvassuk, kockáztatjuk, hogy 

semmi sem marad belőle. Próbáljunk belemélyedni! Gondolkozzunk el azon, igaz-e, amit mond. 

S ha igaz, akkor rám miként vonatkozik; illetve mit kell tennem, hogy átjárja életemet az a való-

ság, amelyről itt szó van, és elérkezzem az Evangéliumhoz = az Örömhöz. (Hiszen az Evangéli-

um, tudjuk mindnyájan, magyarra fordítva ÖRÖMHÍR-t jelent.) Olvassuk a pápai gondolatokat 

(és a könyv minden elmélkedését) úgy, hogy a mai napunk (vagy a következő napok) program-

jává válhassanak. 

 

Hogy tudom ezeket életre váltani? 

Javaslok útmutatóként a mai napra (vagy hétre) egy mondatot, amelynek gondolata az én 

életemben is fordulatot jelentett, az öröm terén. „Ha valaki csak egy apró lépést tesz is Jézus felé, 

felfedezi, hogy Ő már tárt karokkal várja érkezését.” (EG 2) – Néha olyan távol érezzük magun-

kat Jézustól, a tökéletesedés útjától, az örömtől, hogy úgy véljük, e feneketlen szakadékot nem 

vagyunk képesek átugorni. Ezzel szemben Jézus azt mondja: „Aki kicsiben hű, az a nagyban is 

hű” (Lk 16,9). A sátán legnagyobb kísértése, amikor azt érezteti velünk, hogy alkalmatlanok, 

képtelenek vagyunk. Jézus mindnyájunkat alkalmassá tett – IQ-tól és egyéb tulajdonságoktól 

függetlenül –, hogy eljussunk Hozzá, és Benne megtaláljuk az örömöt, a teljes életet. Nem ezt 

tanítja-e Jézus minden tanítása és egész élete? Gondoljunk a példabeszédre, amelyben az apa – 

azaz maga Isten – a tékozló fiút nemcsak visszafogadja, hanem megöleli és ujjong azon, hogy 

„egyetlen lépést tett feléje”. – Engem is megrázott valamikor, hogy Jézus nem valami óriási tet-

tet kíván tőlem, csupán egyetlen szeretet-lépést. – Gondoljunk a jobb latorra, aki egy nyomorult 

élet után, a hitnek és szeretetnek egyetlen segélyt kérő szavát kiáltotta Jézus felé, és Ő azonnal a 

mennyet ígérte neki. (Vö. Ferenc pápa apostoli levele a hívők életszentségre való meghívásáról – 

Gaudete et exultate 10-15) 

 

Befejezésül: Mit tegyek tehát? 

Kedves Olvasó Testvérem! Ha homályban vagy sötétben vagy, avagy csupán kissé távol Jé-

zus örömétől, Neked is szólnak a szavak: „Ha valaki csak egyetlen apró lépést tesz is Jézus felé, 

felfedezi, hogy Ő már tárt karokkal várja érkezését.” Adjuk át tehát életünket Jézusnak (vagy 

adjuk át újra), még ma – ahogyan Ferenc pápa meghív erre. És tervezzük meg a szeretetnek egy 

kicsiny lépését: a szeretetnek egy olyan tettét, amelyet egyébként nem tennénk meg, de most 

Jézusért megtesszük: és tapasztalni fogjuk, hogy Ő tárt karokkal vár bennünket. 

Jézus azt ígérte: aki szeret (szeretni törekszik), annak én kinyilatkoztatom magam (Jn 

14,21). Ez, a pápai gondolatokat is összefoglaló ige volt az én életem egyik legnagyobb fordula-

tának elindítója. Mert a Lélektől kértem, és megkaptam a hitet: hogy rátegyem életemet Jézus 

ígéretére. És – bár már jócskán pap voltam – elkezdtem egy új módon aprócska szeretet-

lépéseket tenni Jézus felé (és a felebarát felé, akiben Jézust leginkább megtalálhatom a földön), 



és egy idő után Jézus egy minden korábbinál erősebb, új fénnyel mutatta meg nekem magát, és 

nyilatkoztatta ki utamat. Sok testvért ismerek, akik ugyanezt az utat járták, és hasonlóan eljutot-

tak a Jézussal való találkozáshoz és az örömhöz. Kívánom az olvasó testvérnek, hogy tudja rá-

bízni magát a –a Szentatya által is közvetített – jézusi ígéretre, és így legyen részese annak, hogy 

Jézus kinyilatkoztatja neki Önmagát, Örömét! 

 

4. Hogy lesz a napi ima – örömünk forrása?  

Meghívás az imára – mint az öröm forrására 

Egy nyolc aranyos gyermeket nevelő édesanya panaszkodott: Folyton rohannom kell, hogy 

valahogy el tudjam végezni legalább legfontosabb tennivalókat. Így délutánra teljesen feszült 

vagyok. Idegesen szólok gyermekeimhez, férjemhez. Hogyan tudnám védeni magamat a roha-

nással, feszültséggel szemben? 

Az aggodalomtól, rohanástól megszabadulásnak legfontosabb feltétele, hogy minden reggel 

imádkozzak. De semmiképpen sem csak egy szöveges, előre megírt reggeli imával! Hanem bo-

ruljak le lélekben a jó Isten elé, és Vele beszéljem át napomat: 

Gondoljam át értelmemmel: ha kétszer annyi időm volna, akkor sem tudnám minden felada-

tomat teljességgel ellátni. Az idő soha nem elég. A rohanással, aggodalmaskodással, feszültség-

gel pedig csak stresszelem magam, de semmit sem használok vele. 

Hogy szüntessem hát meg a rohanást, a feszültséget? 

Megdöbbentő, hogy ateista pszichológusok, „mentálhigiénés” szakemberek is milyen vilá-

gosan leírják az itt felvetett problémát, és beszélnek a reggeli (meg az esti) ima, illetve elcsende-

sülés pótolhatatlan fontosságáról. 

 

Popper Péter neves nem hívő pszichológus írja A belső utak könyve c. kötetében.2 

„Mai létformánk egyik legnagyobb negatívuma a túlhajszoltság. … A kapkodás, a félmunka, 

az el nem végzett dolgok restanciája, az igényeinknek nem megfelelő minőségben és tempóban 

végzett tevékenység állandó irritáló tényezője mindennapjainknak. Napközben idegesek, estére 

fáradtak, izgatottak vagyunk. Az esti kimerültség és nyugtalanság már előre vetíti hatását a kö-

vetkező napra. 

Ha valaki őszintén számot vetne azzal a kérdéssel: Mennyit örültem az elmúlt héten? – sok-

szor riasztó eredményhez juthatna. A túlhajszoltság legnagyobb átka, hogy elveszi örömeinket, 

örömtelen kötelességgé válik sok minden, ami önmagában életünk örömforrása lehetne: a gyere-

kekkel való tennivalók, választott munkánk, hivatásunk, a vásárlás, a háztartás stb.” 

Szerzőnk lelki egyensúlyunk biztosítására két alapvető tanácsot ad – a reggeli megtervezést 

és az esti visszapillantást. Lássuk mit ír a reggelről: 

 

„Reggel. A nap kezdetének ápolása 

A nap egészének a kiegyensúlyozottsága szempontjából a legnagyobb ártalmat a reggelek 

időzavara, kapkodása jelenti. Az otthonról idegesen, feldúltan elrohanó felnőtt és gyerek egész 

napjára rányomja bélyegét a nap kezdetének hangulata. A nap elindításához először is időt kell 

                                                 
2 Popper Péter: A belső utak könyve. 3. Javított, átdolgozott kiadás. Relaxa Magyar-Német Innovációs Kft. 

1981, 42-48 

 



biztosítani, még a fél órával korábbi felkelés árán is. Bőségesen megtérül ez a „befektetés”. Biz-

tosítja azt, hogy legyen idő a reggeli tennivalók nyugodt elvégzésére – beleértve az ülve elfo-

gyasztott reggeli, egy rövid beszélgetés néhány percét is. 

Gyakorlat: Minden reggel biztosítunk a magunk számára 10-15 nyugodt, zavartalan per-

cet. (Ha lakáskörülményeink nem teszik másképp lehetővé, akár a fürdőszobában.) 

Leülünk, és sorrendben végiggondoljuk az előttünk álló nap tennivalóit. Ez az időrendbeli 

végiggondolás felkészít a nap feladataira, és elejét veszi a kapkodásnak. A nap végiggondolása a 

következők mérlegelésével történjen: 

–Előreláthatóan így fog eltelni a napom. Belefér-e mindaz, amit elterveztem? Általában több 

dolgot tervezek, mint, amit el tudok végezni, s ez feszültté tesz. Látnom kell, mi az, ami legke-

vésbé lényeges, amit ma elhagyhatok? 

–Milyen kellemetlen, kínos helyzetek várnak rám? Feltétlenül szükségesek, vagy elkerülhe-

tők? – Milyen örömeim lesznek? S ha nem találunk várható örömöket, nézzünk magunkba: mit 

csinálnánk szívesen? Beilleszthetnénk-e ezt a napba? 

…A gyakorlat során lassan rászokunk az értékrend kialakítására. Megtanulunk különbséget 

tenni lényeges és kevésbé fontos tennivalóink között…” 

- Lám a mai tudomány is megfogalmazza a kereszténység és a vallások ősi tapasztalatát: 

mennyire fontos a helyes reggeli (és esti) ima. Nem szövegek elmondása, hanem átélése annak, 

hogy Isten jelen van, hogy rábízhatom életemet, és akkor Ő vezetni fog. Akkor nem kell aggód-

nom. Elég keresnem Isten Országát, és minden mást megkapok a Gondviseléstől, mert így Isten 

a vezető, nem én. Így tölthet el már reggel az öröm. 

A reggeli ima lényeges célja: hogy a Végtelen Szeretet jelenlétének tudatában és örömében 

induljak neki napomnak. –A reggeli imára 10–15 percet kell biztosítanom. Ennyire szükségem 

van, hogy a Végtelen Szeretet jelenlétébe helyezkedhessem, és megtervezzem a napot. – Miután 

lelkemben Isten elé álltam, először gondoljam át: milyen helyzetekkel, emberekkel fogok talál-

kozni ma, mitől félek már előre. Felmerülhet előttem olyan nehézség is, amelynek kimenetelét 

nem tudom előre. Annál fontosabb, hogy ezzel kapcsolatban is tudatosítsam, hogy Ő minden 

helyzetben velem lesz. Bizonytalanságomban még inkább kérjem az Ő erejét, és tudatosítsam: ha 

én átadom magam Neki, az Ő szeretete működik majd bennem, körülöttem. 

Így már reggel betölti lelkemet Jézus öröme, békéje. Ahogyan a szentírás is írja: „Jó csend-

ben várni az Úrra, mert ő megszabadít… Minden reggel újjáéled, nagy az ő hűsége. ” (Siral 3, 

26,23). 

Nem feledhetem, amit sokszor megfogalmaz a Szentírás:“Hogyha az Úr nem építi a házat, 

hiába fáradnak az építők. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őrök hiába őrködnek. Hiába keltek 

hajnalban és fáradoztok késő éjjelig: a kemény fáradság kenyerét eszitek.  

De pihentében is megad az ÚR minden áldást, annak, akit szeret.” (Zsolt 127) 

Kérjük hát reggelente: „Árassz el minket minden reggel irgalmaddal Urunk, hogy ujjong-

junk és örvendezzünk!” (Zsolt 90,14) 

 

És az esti ima?  

Általában együtt emlegetjük a reggeli és az esti imát, és ez természetes is. De aki nagyon el-

hagyta a mélyebb imádságokat, és most kezdi el újra mélyíteni kicsit más a helyzet. Aki képes-

nek érzi magát, az megpróbálhatja – ha eddig nem is ment jól – hogy egyszerre újra- vagy el-

kezdje mind a kettőt. De ha úgy érzed, inkább csak egyikkel kezdenéd, kezdd el az egyikkel 

(jobban javasolnám a reggelit, hogy meglegyen napod elindítása, bár sokan úgy érzik, este kön--

nyebben találnak rá időt.) Ezért írtunk elsőként a reggeli imáról – mint amely által különösen is 



megtalálhatjuk az örömöt életünkben. De lássuk most, hogy az esti ima fontossága és felépítése 

hasonló, mint a reggelié. 

Folytassuk a mentálhigiénés szakember tisztán tudományos magyarázatával: Miért szüksé-

ges a pszichológia szerint az esti elcsendesülés? Popper Péter így ír: Esti visszapillantás. „A nap 

befejezésének ápolása 

Ez a legfontosabb gyakorlat! Egyben a legnehezebb is végigcsinálni (ha fáradtak vagyunk). 

De ha rászoktunk, elsőrendű igényünkké válik, és szinte önmagában biztosítja pszichés egyensú-

lyunkat. Az esti visszapillantás az önmegismerés, az önkontroll és a helyzetek mély megértésé-

nek alapgyakorlata. 

Este elalvás előtt az ágyban képszerűen végiggondoljuk egész eltelt napunkat, a reggeli fel-

keléstől a jelen pillanatig. A visszapillantás feltétlenül képszerű legyen, úgy pergessük le a napot, 

mint egy filmet. Az a lényeg, hogy szemlélőivé váljunk a nap eseményeinek, és benne önma-

gunknak. Lássuk magunkat, ahogy megyünk az utcán, dolgozunk, vitatkozunk valakivel stb. 

Fontos az időbeli sorrend betartása. A gyakorlat alapattitűdje az én-től való távolítás: Úgy szem-

léljük magunkat a dolgok és az emberek között, mint egy idegent. Meg kell engedni, hogy ennek 

az embernek – aki én vagyok – a viselkedése szabadon hasson rám. És ugyanígy azoké is, akik a 

nap folyamán kapcsolatba kerültek velem. 

Döbbenetes mennyiségű rejtett információhoz, megismeréshez juthatunk ezen a módon, 

amikor néhány percre eltávolodunk önmagunktól, kívülről szemléljük a velünk történt dolgokat. 

A gyakorlat olyan tapasztalattöbbletet eredményez, amely rövid idő alatt jelentősen növeli önis-

meretünket, embermegismerésünket, a helyzetek reális értékelését, viselkedésünk kontrolláltsá-

gát, a változtatás lehetőségeit. (Így szabadulhatunk meg az este minket nyomasztó fájdalmaktól, 

megoldatlanságoktól, stresszektől, és ez nemcsak éjszakánk minőségét javítja, hanem a reggeli 

újraindulást is.)  

Az esti visszapillantást végző két nehézséggel fogja magát szembetalálni: 

– Elkalandoznak a gondolatai, felbomlik a nap időrendje, átadja magát indulatainak, érzel-

meinek, asszociációinak és emlékeinek. Mire fölocsúdik, már messzire kanyarodott a felidézett 

nap eseményeitől. 

– „Belealszik”. A napnak még a negyedéig sem jut el – s már arra ébred, hogy reggel van. 

A belealvás ellen hat, ha elkerüljük a túlzott részletességet. A visszapillantás valóban „filmsze-

rű” legyen, tehát jó ritmusban, a lényeges eseményekre koncentrált „vágásokban” történjen. Egy-

egy fontosabb helyzetnél, jelenetnél azután kicsit elidőzhetünk, részletesebben végignézhetjük, 

ha igényünk van rá. 

Ismételjük: Az esti visszapillantás pszichés önkarbantartásunk egyik legfontosabb módszere, 

amely egyesíti magában számos kisebb gyakorlat kedvező hatását. 

Mondanivalónk lényege, hogy ne vádaskodjunk az objektív körülmények ellen, hanem vál-

laljuk el, hogy saját életformánkért magunk vagyunk a felelősek. Életritmusunk magával hozza, 

hogy sokszor rohannunk kell. Csakhogy nagy különbség, hogy nyugodtan rohanunk-e vagy izga-

tottan. És ez elsősorban rajtunk múlik.” 

 

Kiegészítés a vallásos szempontokkal 

A mentálhigiéné által megfogalmazottak hasonlóan érvényesek az esti imára – csupán az 

ima sokszorta fényesebb és kegyelmibb: hiszen mindezt mi Isten jelenlétében éljük át. És csak 

Neki van ereje arra, hogy biztosítsa számunkra a megszabadulást az aggodalomtól is, és hogy 

teljesen Rá bízhatjuk magunkat, életünket. 

Az esti ima lényeges része hogy (miután Isten jelenlétébe helyezkedtem),  



–hálát adok a napért! Ennek jó eszköze, hogy gondolatban áttekintem napomat. Köszönjem 

meg, mennyi szépsége volt a napnak, és hogy Isten mindig velem volt: akkor is, amikor én nem 

gondoltam rá! Legalább 5 eseményt fedezzek fel napomban, amelyekért hálát adhatok! 

–Bocsánatot kérek. Ha hálát adtam, általában automatikusan eszembe jut, hányszor nem he-

lyesen cselekedtem. A hibákért kérjek bocsánatot Istentől, és határozzam el, hogy lehetőség sze-

rint kijavítom, jóváteszem azokat (pl. egy felebaráttól bocsánatot kérek, akit megbántottam). 

–Újrakezdek. Ha reggel tettem egy elhatározást (pl. hogy örömet szerzek másoknak), este 

vizsgáljam meg, hogyan sikerült ezt megvalósítani. Adjak hálát azért, ami sikerült, s ne kesered-

jek el, ha valami rosszul sikerült. Isten szeret, és most újra átadhatom neki gyengeségemet. De 

határozzam el konkrétan, hogy – az Ő erejében bízva – holnap jobban akarok cselekedni. (gon-

doljam meg, holnap mit tegyek szeretetből; vagy milyen alkalmat kell elkerülnöm, amely a 

rosszra vihet). 

 

Befejezésül idézzük fel a 4. zsoltár esti imáját (4. Zsolt 2-9): 

„Ha hozzád kiáltok, meghallgatsz, Istenem… 

Megsegítettél szorongattatásomban, - könyörülj rajtam és hallgasd meg imám!   

…Ragyogtasd ránk arcodat, Uram! 

Te örömmel töltöd el szívemet, sokkal inkább, mintha bor és búza bőségben volna. 

Lefekszem hát és békében alszom, hiszen te biztonságot adsz nekem, Uram!” 

 

5. Az ima – néhány tulajdonsága  

Az ima helyes fogalma 

Ha megkérdezek valakit, imádkozik-e, sokan válaszolják, hogy igen, sőt rendszeresen. De 

amikor tovább kérdezem: és támad öröm a szívedben az imádság során? Erre a válasz többnyire 

ez: néha, vagy egyenesen az, hogy nem. - Van egy fogalom, amit sokan tévesen használnak, ez 

pedig maga az ima, azaz a rendes, jó ima. Sokak szemében az ima valamely imaszöveg elmon-

dását jelenti, esetleg sok imaszövegét. 

Ezzel szemben a Katolikus Egyház Katekizmusa nagyon világosan megfogalmazza: „Az ima 

akkor igazi, ha találkozom Ővele. Igazi voltát az jelzi, ha általa sikerül kiűznöm lelkemből a szo-

rongásokat, félelmeket, és eljutnom az Örömhöz; ha legalább az ima végére átjár az ujjongó bi-

zonyosság, hogy a Végtelen Isten szeret engem, és velem van.” (Vö. KEK 2562) 

Az ima tehát, találkozás Istennel, az élet végső céljával, találkozás a Végtelennel, a minden-

ség Urával, Istennel, aki betölti életemet. 

Ha az Egyházban az elhalás jeleit látjuk ma sokfelé, ennek egyik fő oka a mély imádság hiá-

nya sok hívőben. Sok templomba járó hívőnek sincs olyan élő kapcsolata Istennel, amely állandó 

örömmel töltené el. 

Ha valaki házas, az minden nap házas. Ha naponta nem fejezed ki szeretetedet feleséged, 

gyermekeid iránt, szeretetet-kapcsolata elszürkül. Ha naponta nem köszönöd meg Istennek vég-

telen jóságát, és nem kérsz bocsánatot mulasztásaidért, Isten-kapcsolatod elszürkül, formálissá 

válik. Isten öröme semmiképp sem fog lángolni Benned. 

Nem szabad belefáradni Isten keresésébe, és az imádságba sem. 

Ha az ima idejét úgy használod fel, hogy minél hamarabb „elvégezd”, magad mögött tudd 

azt, imád formális és üres lesz. Isten igéjének, szeretetének magja talán el sem jut lelkedbe, vagy 

hamar meghal. 

 



Ima-idők reggel és este 

Nem elég, hogy naponta többször felfohászkodsz Istenhez. Ez nagyon jó ugyan, de hétköz-

napjaidban le kell foglalnod bizonyos időket Isten számára. Ellenkező esetben fél ember ma-

radsz. Rendszeresen időt szakítani Isten számára akkor lehetséges, ha ez az idő a napi teendőid 

között meghatározott helyet foglal el.  

Az embernek szüksége van a rendre életében. Naponta szükséged van lehetőleg reggel és es-

te egy-egy negyedóra imára, amelyet teljesen az Istennel való találkozásra szánsz.  

Láttuk, a mentálhigiéné is pótolhatatlannak tartja a reggeli 10-15 perces elcsendesülést, hogy 

ezen megtervezzük napunkat, és az esti hasonlóan 10-15 perces reflexiót is, hogy ekkor feldol-

gozzuk a napot, helyre tegyük a sikereket és sikertelenségeket, és ennek segítségével megnyu-

godtan térhessünk nyugovóra.  

- Olyan időpontra tűzzük ki a tervezett imákat, amikor még a napi gondok még nem töltik be 

fejét. A reggeli ima – valójában este kezdődik. Este kell látnom, mikor szükséges felkelnem ah-

hoz, hogy időm legyen a jó imára.” Saját tapasztalatom is ez, hogy ha este így felkészültem rá, 

reggel örömmel ugortam ki az ágyamból. H nem feküdtem le időben, reggel fáradt voltam, netán 

a reggeli ima elmaradt. 

- Nem véletlen, hogy az egyház hagyományában, magában az egyház imájában, a zsolozs-

mában is vannak reggeli és az esi imák, illetve ezeket ítéli az egyházi előírás is a legfontosab-

baknak. Sőt a reggeli és esti imák a nagy vallásokban is megtalálhatók. 

- Családosok együtt is tervezzék meg a lehetséges közös imák idejét, azaz legalább időnként 

találjanak alkalmat a kettesben vagy a gyermekekkel is a közös imára is. 

 

Előfordul, hogy az ima küzdelemmel kezdődik, mert bágyadt, fáradt vagy. Ennek ellenére 

nem szabad feladnod. Isten megerősít majd. És megtalálod örömöd mindennapi forrását reggeli 

imádban. Ahogy a Szentírás több helyen írja:„Jó csendben várni az Úrra, mert ő megszabadít”. 

„Minden reggel újjáéled az ő hűsége.” (Siral 3,17.21-23.26) „Ne vond meg magadtól a ma bol-

dogságát” (Sir 14,11.14). 

 

Mit tegyek, ha elmaradt az ima? 

Valaki ezt kérdezte: Én elhatároztam a reggeli imát és sok kegyelmet is merítek belőle. De 

azért sokszor elmarad. Ilyenkor próbálom napközben pótolnia, vagy egy röpimát elmondani, 

mégis marad bennem egy hiányérzet. (Röpimának nevezzük azokat a rövid fohászokat, dicsőíté-

seket, amelyekkel életünk bármely pillanatában fordulhatunk Isten felé.) 

– Ha az otthoni, csendes ima elmaradt, imádkozz szükség esetén pl. utazás közben. Persze ez 

nehezen tud olyan összeszedett lenni. Azonban a zajos környezettel szemben is segíthet, ha olva-

sok Szentírásból, elmélkedési könyvből. De ilyenkor s maradjon ki minden ima alapja, hogy 

törekedjek átélni Isten jelenlétét, és Vele megtervezni napomat is.  

- Ha elfelejtettem imádkozni, van egy nagy lehetőségem még: hogy imádság lehet a mások 

iránti szeretet is – hiszen ez is közvetlenül Jézussal hozhat kapcsolatba. Ő mondta: „Amit egynek 

tettetek legkisebb testvéreim közül, azt nekem tettétek!” Minden mellettem levő ember Jézus 

testvérei közé tartozik. Jézus mindegyikükkel azonosította magát, még a legkisebbekkel is. Pró-

báljak azonnal Jézus felé fordulni lélekben, és az Ő erejében, fényében szerezzek örömet valaki-

nek, úgy hogy ezt egyben Jézusnak is tegyem.  

Oly erőt adóak a Szentírás ígéretei: „Aki szeretetben él, Istenben él és Isten él őbenne” (1Jn 

4,16). Ha sikerül naponta többször szeretetből cselekednem – eltölt Jézus jelenlétének fénye.  



- Ez nem jelenti, hogy bátran hagyjuk el az imát, de azt igen, hogy mindig lehet újrakezdeni, 

és a rosszat legyőzni a jóval (Róm 12,21). 

 

Hol imádkozzak?  

„Amikor imádkozol, menj be szobádba, zárd be az ajtót és úgy imádkozz!” Azaz olyan he-

lyen imádkozz, ahol valamiképpen ki tudod zárni a külső mozgást, zajt. „A helynek, ahol imád-

kozol, templommá kell válnia”, hogy amikor oda lépsz, az Istennel való találkozás légkörét sugá-

rozza. Lehet egy kialakított imasarok, egy fali feszület vagy szentkép, mely az ima légkörét fel-

ébreszti benned. 

 

Milyen hosszan imádkozzak?  

Sajnálom a napi 2×15 perecet elvenni a sok feladattól? Olyan ez, mint amikor az autóvezető 

meg akarja takarítani a tankolás idejét. Egyszercsak gyalog kell mennie tovább. Megéri? Ha el-

veszed az alvás idejét, megéri? Ha meg akarod takarítani az ima idejét: biztosan hasonlóképp 

legyengíted a lelked. S ha rá szánod ezt a kis időt: Isten végtelen szeretetének forrásából fogsz 

meríteni, s Ő betölt erejével és Örömével, amely meghatározza egész napodat, majd egész élete-

det – ahogyan erről is szóltunk már, a mentálhigiénével párhuzamban. 

 

Milyen testtartásban imádkozz? 

 Minden testhelyzetben lehet imádkozni, napközbeni imák, fohászok alkalmával, vagy éppen 

elalvás előtt, ha valaki ilyenkor a szentolvasót mondja. De a kiemelt reggeli és esti (vagy pl. a 

szentmisén való) imáknak vannak külső formái is. Érezzük jól, hogy pl. egy nemes vendéggel 

nem beszélgethetünk lazán elfekve a díványon. Az ima mélységére nagy hatással van a test tartá-

sa. Nem véletlen, hogy a különböző vallások imái is összeszedett testtartásúak: pl. a buddhistáké, 

vagy muszlimoké. A keresztények ősi testtartása a térdelés volt, összetett kézzel. Ma szokásos 

állva, kitárt karral imádkozni. Ezek segítenek. Ágyban fekve imádkozni: általában nem felel meg 

az elmélyült ima számára. 

Korunk nagyon liberális, kényelemhez szoktat. Sokszor az egyház sem mer elegendő bátor-

sággal meghívni a helyes testtartásra, noha ez nagyon segít az elmélyült imához. Próbáld ki! Ha 

eleinte kis önmegtagadást is jelent a letérdelés, általában legtöbbeket elmélyíti (nem kell tovább 

erőltetni, ha fájni kezd a térdünk, a térdnek is hozzá kell szoknia ehhez). A térdelés kifejezi ki-

csinységünket Isten előtt, és ez megalapozza lelki tartásunkat. Aki nehezen tud térdelni, próbál-

jon összeszedetten ülni, vagy más formát találni, ami segíti Istenhez emelkedését. Az összesze-

dett testtartás, egyenes gerinc által az agy vérellátása, s vele a lélek összeszedettsége növekedik. 

– Mindennek célja, hogy még fáradtan is képessé válj az imára, hogy tested ne akadályozza, ha-

nem segítse lelked Istenhez emelkedését. 

 

Foglaljuk össze: Az ima helyes voltának végső jele, ha általa sikerül kiűznünk lelkünkből a 

szorongásokat, félelmeket, és eljutnunk Isten Öröméhez; ha legalább az ima végére átjárja lel-

künket az ujjongó bizonyosság, hogy a Végtelen Isten szeret engem, és velem van. 

 

Ahogyan sok zsoltár tükrözi ezt a lelki utat: a szorongásból indul s eljut a magasztalásig. 

Az Úr megoltalmazza hívei lelkét, *a gonoszok kezéből kimenti őket. 

Fényesség virrad az igazra, * és öröm a tiszta szívűekre. 

Örvendjetek, igazak, az Úrban, * és áldjátok szentséges nevét! (Zs 94,9-12) 

 



 

6. Kisgyermekes édesanyák is meg tudják oldani a reggeli imát? 

Kisgyermekes anyák nehezebb helyzete 

Sok kisgyermekes édesanya teszi fel a kérdést, sokan egyenesen kijelentik, hogy az ő ese-

tükben a reggeli ima megvalósíthatatlan. 

Egyik alkalommal egy gyermekpszichológus édesanya fogalmazta meg ezt az állítást, ne-

gyedik gyermeke érkezése után a Baba-mama klubban. Éjjel sokszor fel kell kelnem az újszü-

lötthöz. Reggel biztosítanom kell a két nagyobb indulását az óvodába és iskolába. A 2 éves még 

otthon van, de állandóan mellettem akar lenni. A reggeli imára csak egy fohász jut. Ebéd után 

sikerül imádkoznom, amikor a nagyobbak még nem érkeztek haza, a két kicsi pedig alszik. Ez is 

nagy erőforrás. 

Elbeszélgettünk. Valóban egy ilyen helyzetben alig megoldható az imádság rögtön a felkelés 

után. De a reggeli ima nemcsak rögtön a felkelés után lehetséges és tölti be szerepét. Hiszen fő 

célja, hogy egész napunknak erőt, fényt adjon. Ha rögtön a felkelés után nincs erre alkalmuk, 

időt kell keresniük, lehetőleg a reggel folyamán. Vajon mikor volna reggel-délelőtt lehetőséged, 

hogy elcsendesülten átgondold napodat Istennel, hogy az Ő fényével indulhass? 

Az első válasza neki is az volt (ami általában), hogy miután az iskolások elmentek, neki kell 

fognom a mosogatásnak, a lakás rendberakásának, mert minden hegyén-hátán áll. Képtelen va-

gyok ezt a rendetlenséget és az elvégzetlen feladatokat elviselni. Ráadásul ott van a 2 éves is, aki 

nem akar egyedül maradni. 

 

Kísérletek a megoldásra 

A gyermek-pszichológus édesanyában a beszélgetés során fogalmazódott meg: hogy egy 

másfél vagy két évesnek és hasonló korosztálybelinek már nagyon jót tesz, ha megtanítjuk egye-

dül is játszani. Csak a szülőnek kell ezt belátnia, majd megfelelő szeretettel és biztonsággal kö-

zölni ezt gyermekével, és biztosítani a körülményeket hozzá. – De mi lesz a mosogatásokkal és 

egyéb feladatokkal? – Néhány, kissé tapasztaltabb édesanya hozzászólt: elmondták, hogy ők is 

így gondolták korábban. De amikor félretették a mosogatást, rendrakást is, és elkezdtek imád-

kozni, olyan erőt, fényt kaptak a napra, amelynek segítségével később gond nélkül el tudták vé-

gezni a szükséges feladatokat. És így egész napjuk mássá, szebbé lett. 

Egy édesanya közbeszólt. Neki a harmadik gyereke másfél éves. Ő sokkal ragaszkodóbb, 

mint a nagyobbak voltak. Őt valóban nem tudja egyedül hagyni, mert azonnal elkezd sírni, kia-

bálni. – De többen biztatták: Mi is így véltük, de beláttuk, hogy valóban szükséges a gyermek 

önállóságra szoktatása. Mert súlyos kárt okoz, ha csak édesanyjával tud létezni. Egy ponton tehát 

elhatároztuk, hogy biztosított helyen és jó játék-lehetőségekkel magára fogjuk hagyni, akkor is 

ha egy ideig sírni fog. Próbáld meg te is! - Következő találkozón az előző édesanya csodálkozva 

mesélte: Képzeljétek. Eddig hiába próbáltam egyedül hagyni gyermekemet, nem sikerült. De 

most én is elhatároztam, hogy megkísérlem, ahogyan mondtátok. Fiam pedig első szólásra el-

csendesült, és játszani kezdett egyedül. Talán eddig belőlem sugárzott mindig a félelem, hogy 

vajon ő hogyan fog reagálni, amikor egyedül akartam hagyni, s ezért sírt. Most a határozottság 

hatott rá. – A délelőttjeim pedig, az ima után valóban minőségileg mássá lettek. Most valóban 

„minden reggel újjáéled az öröm.” 

 

Kezdj bele 



Kedves kisgyermekes Édesanya (bár más édesanyákra is érvényes), ha eljutnak hozzád e rö-

vid gondolatok: bizonyára érzed, hogy nagyon Neked szólnak. Megnyílik előtted egy új kapu, 

melyen már sokan átmentek, és egy új örömről tesznek tanúságot. Ne szalajtsd el ezt a lehetősé-

get életednek, és családod életének is megújulásához. Találj alkalmat az említett módok alapján 

vagy azokat saját helyzetedre alkalmazva, és keresd az elmélyült találkozások lehetőségét Jézus-

sal, melyek új örömmel, békével tölthetik be lelkedet, és egész Családod életét. A pici és na-

gyobb gyermekeknek egyaránt nagy ajándék,ha egy örvendezőbb édesanyjuk van! 

 

 

7. Mit tegyek, ha nem érzem Istent? 

Egy 16 éves serdülő fiú kérte, hogy szeretne beszélgetni problémájáról. Szomorúság, ho-

mály ült az arcán. „Már egy hosszú ideje nem érzem Istent. Talán, mióta kinőttem serdülő let-

tem. Így nem tudok hinni, imádkozni. Van-e így értelme templomba járni, imádkozni? Ez talán 

nem is nekem való.” 

Bizonyára legtöbben átéltük ezt az élményt: Az elbizonytalanodást, hogy egyszercsak köd 

borítja érzésvilágunkat, és ha imádkozni kezdünk olyan, mintha a levegőbe beszélnénk. Hívők 

gyakori kérdése, mit lehet ilyenkor tenni. Egyesek úgy nyilatkoznak: én imádkozom, de csak 

akkor, ha érzem Isten jelenlétét. 

A lelki homály egyik első fokozata az, amikor a hívő először éli meg, hogy „nem érzi” Isten 

közelségét. Sok felnőtt megtérővel történik ilyen. – A jó Isten egy-egy csodája a megtérők, kate-

kumenek útja: az elindulásuk Isten keresésére, majd az öröm, amellyel a hit megismerése a kate-

kumenátus során elárasztja szívüket. A megtérők újra és újra egy eddig nem ismert békéről, sza-

badságról, örömről számolnak be, s ezt az esetek többségében környezetük is észreveszi. De a 

hittel való mély megismerkedés után 1-2 évvel sokan szembesülnek az ijesztő tapasztalattal, 

hogy elmúlni látszik az őket eddig átjáró öröm érzése. 

Hasonló tapasztalatra tesz szert a legtöbb serdülő. Ők a gyermekkor sok esetben boldog, és 

érzelemmel átjárt hite után tapasztalnak hasonlót. Ha nincs, aki segítségükre tud lenni, illetve ők 

maguk nem használják ki a számukra felkínált alkalmakat – pl. ifjúsági hittant, vagy a szentgyó-

násokra és a lelki tanácskérésre való lehetőséget – sok fiatal e korban elveszti hitét (és szám sze-

rint kb. ugyanannyian térnek meg, húsz egynéhány évesen, mint ahányan fiatal korban elhagyták 

hitüket). 

 

A hit nem érzelem  

Ebben az első sötétségben mindenekelőtt arra a felismerésre kell eljutni, hogy a hit nem ér-

zelem. A hitnek kell annyira értelmileg megalapozottnak lennie, hogy amikor eltűnni látszik az 

érzelem, Isten érezhető megtapasztalása, akkor el kell jutni az „értelmi imáig”! Ez azt is jelenti, 

hogy meg kell tanulnunk (ha ez eddig nem történt volna meg) lélekben imádságosan Isten elé 

állni, és értelmünk segítségével megbeszélni vele kérdéseinket, kételyeinket. 

Elsőként fel kell tennünk a kérdést: vajon, ha én rosszul érzem magam, ha nem érzem Istent, 

akkor Ő kevésbé létezik, mint máskor? Kicsi gondolkodás után nyilvánvalónak tűnik a válasz: 

nem lehet így. Isten nem függhet az én érzelmeimtől! Ő akkor is ugyanúgy van, mint egyébként, 

és akkor is ugyanúgy „körülölel” engem is, mint máskor. A Végtelen, világot Teremtő Isten nem 

függhet egy picinyke lény érzéseitől… 

A szenvedés, a homály szükségszerű következménye testünknek, teremtett létüknek. A zsol-

táros is felkiált, amikor lelke besötétedett, és úgy érzi Isten is elhagyta: „Istenem, Istenem, miért 



hagytál el engem? Miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos szavamtól? – Istenem, kiáltok 

naphosszat, és te nem hallgatsz reám, kiáltok éjjel, és nincs nyugodalmam.” (22.1-2) De ő ebben 

a sötétségében még inkább folytatja Isten keresését, 

Maga Jézus, az Isten Fia is annyira emberré vált, annyira magába vette az emberiség fájdal-

mát, hogy még ő is így kiáltott a kereszten: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” 

Mit tegyek hát, ha nem érzem Istent? Hogyan lehet ilyenkor imádkozni? Az imának egyik 

formája az „érzelmi” ima, amikor az ember úgy átéli Isten jelenlétét, mint a gyermek anyja ölelé-

sét. – De felnőtt embernek el kell jutnia az „értelmi imához”. Meg kell tanulnia imádkozni akkor 

is, amikor nem érzi Istent (pl. mert fáradt, mert kimerült állapotban van, ma azt mondanánk, 

hogy lecsökkentek szervezetében a boldogságot okozó, vagy a lelki egyensúlyt biztosító hormo-

nok). 

 

Nem érzem Istent – és az értelmi ima  

Ilyenkor értelmünknek kell segítenie abban (valamint a megtanult hitismereteinknek), hogy 

mindazt, amit Istennek vagy Jézusnak létéről, természetéről, azok igazolásáról tanultunk, most 

ebben az elhomályosodott dimenzióban képesek legyünk újra átgondolni. – Szükséges előven-

nünk egy felnőtt hittankönyvet, amelyet pl. a katekumenátus (vagy a hitünkkel való felnőtt is-

merkedés) során használtunk, s abban remélhetően megtaláljuk kérdésünkre a választ. (Ilyen 

hittankönyv pl. Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel c. könyve, amely éppen a felnőttek 

kérdéseire válaszol.) S ha magunktól nem jutunk a megoldásig, ilyenkor kell gyakorlott hívő 

testvérhez vagy lelkipásztorhoz fordulnunk… 

Lássuk, hogyan jöhet létre az érzelem nélküli, értelmi ima. – Hívő és pap létemre én is sok-

szor átéltem, hogy nem érzem Istent. Amikor először következett be ez az erős homály, egy ko-

moly ijedtséget is hozott magával. – El kellett kezdenem gondolkozni: Istenem, hol vagy? Vagy 

Te egyáltalán? – Mire is alapozott eddigi hitem, a bizonyosság, hogy Te vagy? – És elő kellett 

szednem mindazokat az értelmes érveket, amelyek igazolták számomra Isten létezését.  

- Elkezdtem gondolkozni a világmindenség rendezettségén, csodáin, amelyeket látva a leg-

több tudós eljut a következtetésre: mindezt csak egy végtelenül értelmes, Létező Valaki rendez-

hette így el, illetve teremthette. 

- A másik érv, amely általában közelebb állt hozzánk: hogy én magam is, és minden ember 

vágyik a Végtelen Szeretetre, Igazságra, Örök életre… S ezt a vágyat az anyag nem hozhatta 

létre, mert ezek a vágyak „nagyobbak” mint az anyag: az anyag sosem tudná beteljesíteni ezeket. 

Az anyag nem hozhat létre nagyobb vágyakat, mint önmaga. Tehát vágyainkat csak olyan valaki 

hozhatta létre, aki maga a Végtelen Szeretet, Igazság és az Örök élet. 

Korábban sokáig ízlelnem kellett ezeket a gondolatokat, míg egészen megbizonyosodtam 

ennek igazságában, most csak fel kellett idéznem ezeket a felfedezéseimet, és azok logikáját. 

-  A vizsgálódó logikai, gondolkodás közben eszembe jutott sok költő következtetése is 

ugyanerről: Szinte minden költőnél megtalálható a gondolat3 – amely többeknél csak egy-egy 

szenvedésben, vagy az életük végén jelent meg: hogy ők is keresnek valamit vagy Valakit, és 

keresésük csak a Végtelenben, a Végtelen Szeretetben és az Örök Életben találhatja meg megol-

dását. 

 

Befejezésül imádkozzuk át,  

                                                 
3 Vö. Tomka Ferenc: Istenkeresés a magyar irodalomban. Bp. Szent István Társulat, 2015. 



- mit mondanak számunkra József Attilának, vagy Juhász Gyulának alább idézett versei, és 

vonjunk le belőle következtetést! 

 

József Attila: Keresek valakit 

 

Tele vágyakkal zokog a lelkem, 

szerető szívre sohase leltem, 

zokog a lelkem. 

 

Keresek Valakit, s nem tudom, ki az? 

A percek robognak, tűnik a Tavasz, 

s nem tudom, ki az. 

 

Csüggedő szívvel loholok egyre, 

keresek valakit a Végtelenben, 

loholok egyre. 

 

Könnyeim csorognak, – majd kiapadnak, 

vágyak magukkal messzebb ragadnak – 

majd kiapadnak! 

 

Búsan magamnak akkor megállok, 

szemem csukódik, semmit se látok — 

akkor megállok. 

 

Lelkem elröppen a Végtelenbe, 

tovább nem vágyom arra az Egyre, 

a Végtelenbe. 

 

Juhász Gyula: Szimpozion  

 

Valahol lenni kell egy lakomának, 

Hová hivatalos, kit idelenn 

Halálba űzött az éhség, a bánat, 

A reménytelen szerelem. 

 

Valahol lenni kell egy palotának, 

Hová bejáratos, kit idelenn 

Minden örömből és fényből kizártak 

S elhullt a rögös útfelen. 

 

Valahol lenni kell egy orgonának, 

Melyen majd egyszer befejezhetem 

A dallamot, mely itt halálba bágyadt, 

S amely az életem nekem! 

 



Az értelmi imádság a gondolkodás, az értelem segítségével jut el odáig, hogy felfedezze a 

világot létrehozó, illetve a saját lelke mélyén is kitapintható isteni jelenlétet… 

Ahogyan elkezdjük megtapasztalni, hogy Istent így egy új módon meg tudjuk „közelíteni” – 

újra betölti a bizonyosság és az öröm – melyről a költészet is folyton beszél: hogy Valaki van 

mellettem, Valaki fogja a kezem, valaki vezet, a Végtelenbe. – Ilyenkor el kell mélyítenem ma-

gamban a megtapasztalást, a megértést, és a belőle fakadó örömöt: amiatt, hogy a Végtelen Sze-

retet velem van és szeret. Vele indulhatok neki napomnak. 

(A következő fejezetekben még szólunk arról, milyen utakon juthatunk el Isten jelenlétének 

megtapasztalásáig.) 

 

 

8. Ne aggódj – Örülj! 

Keressétek ma Isten Országát! Isten gondoskodik a holnapról! 

 

Egy összetört lélek 

Egy frissen elvált két gyermekes édesanyát küldtek hozzám, hogy segítsek neki. Fájdalmas, 

összetört volt az arca. Elmondta, hogy elhagyta a férje, és összeköltözött egy munkatársnőjével. 

Ez teljesen váratlan volt számára.  A helyzetet még nehezebbé teszi, hogy lakásuk közös, és férje 

követeli az érték felét. Neki most nincs hova mennie gyermekeivel. Ehhez adódik, hogy két kis 

gyermeküket (4 és 6 évesek) a férj folyton elviszi az óvodából. Feljelentést már tett, de a bírósági 

tárgyalásra, döntésre sokáig várni kell. Két hét múlva lesznek a karácsonyi ünnepek, majd az 

újév. Nem tudja elképzelni, hogy az ünnepeket gyermekei nélkül töltse. De nincs semmi biztosí-

téka, hogy a gyermekek nála lehetnek, mert férje is magához akarja vinni akkorra őket. Éjjel és 

nappal e kérdéseken aggódik. 

Hisz Istenben és szeretne imádkozni, de most imádkozni sem képes, mert agyonnyomja a 

sötétség, az aggodalom. „Hogyan tudnék legalább megszabadulni a félelemtől, hogy tudjak 

imádkozni”? - kérdezi. 

 

Ne aggódjatok 

Vannak súlyos helyzetek, amelyekben egész lényünket hasonló aggódással tölti be. Elszáll a 

békénk, örömünk, s csak a fájdalom, a félelem, a sötétség marad. Magam is éltem át hasonló 

helyzeteket. Mit tanácsol ilyenkor Jézus, az Evangélium? 

Jézus így hív minket: „Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem 

testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek az 

ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket. 

Nem többet értek ti náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodal-

maskodik? Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nő-

nek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt di-

csősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap 

pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? 

Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? Ezeket a pogányok 

keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten orszá-

gát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! Ne aggódjatok tehát a hol-

nap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.” (Mt 6, 27-33) 

Amikor ezt az igét elkezdtem élni, nagy öröm töltött el. Hálát adtam azért is, hogy Jézus ta-

nítása ilyen csodálatos, mert választ tud adni sok kérdésre, melyre vallások és pszichológusok 



csak dadogva keresik a választ, s a bölcsebbek megvallják, hogy erre igazán annak könnyű (vagy 

annak lehet) választ kapnia, aki hisz Istenben, az Élet Értelmében.4 

 

Csak ma élj, mintha ma meghalnál 

Amikor a sötét aggodalomban és depresszióban szenvedtem, ez imént idézett igei rész fényt 

adott ugyan, de egyszercsak úgy éreztem, hogy önmagában még ez sem elég, hogy megszabadít-

son a gyötrő félelmektől, bizonytalanságtól. Mit tegyek még, kérdeztem. 

Eszembe jutott, hogy Jézus még valami fontosat mond. Ad egy „módszert”, miképpen tehe-

tem félre az aggodalmat: Ő sokszor beszél arról, hogy éljek úgy, mintha ma este a mennyország-

ba lépnék, ahol megszűnik minden fájdalom és minden baj (vö. Jel 21,4), ahol Vele találkoznék 

– a Végtelen Isten-Jézussal… 

Mit is tennék, ha ma este meghalnék, és Jézus elé kellene állnom? – Akkor nincs holnap, s 

nem létezik mindaz, amiért most aggódok. Csak a mai nap marad a kezemben. Akkor ezeket a 

még kezemben levő órákat nagyon ki kell használnom, hogy imádássá, szeretetté alakítsam őket; 

hogy megbánjam bűneimet; hogy átadjam Neki életemet. 

Igen! Ha ma meghalok, nincs többé aggodalom a holnap miatt. És Jézus épp erre hív: „Ne 

aggódjatok a holnap miatt…! A mának elég a maga baja” (Mt 6, 34)  

És akkor mit kell tennem ma? A tennivalót Jézus már megfogalmazta: „ti elsősorban az Is-

ten országát… keressétek.” (Mt 6,33) 

Ahogy elmélkedtem Jézus szavain, világossá vált: ha nem aggódok a holnapért, s rá merem 

bízni életemet, holnapomat Istenre, megszűnik az aggodalom, és betölt Isten szeretetének öröme. 

Ekkoriban figyeltem fel arra, hogy az egyház Zsolozsma imájában minden eseti ima így 

végződik: „A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható és 

irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.” 

 

(Én nem merek halálomra gondolni, válaszolják többen, ha e téma szóba kerül: Egyrészt, 

mert érzem, hogy most nem vagyok méltó Isten elé állni. Másrészt mert gondolni sem merek 

arra, mi lenne akkor családtagjaimmal stb. – Többen nyilatkoznak így. De nekik át kell gondol-

niuk, hogy Jézus nem hiába figyelmeztet bennünket erre sokszor. Szavait mindenkinek komo-

lyan kell vennie. Továbbá: ha ma nem érzed méltónak magadat, hogy elé állj, ideje nekilátni, 

hogy a mai, vagy következő napod méltóbb legyen. És éppen ehhez a legnagyobb segítség, ha 

komolyan átgondolod és követed Jézusnak ezt az útmutatását is. Ami pedig a Rád bízottakért 

való aggodalmat illeti: azt is át kell elmélkedned, hogy senki nem törődik annyira életeddel, és 

ilyen esetben a rád bízottakkal, mint Isten.) 

 

El kell kezdenünk gyakorolni 

Némi bizonytalansággal kezdtem gyakorolni: Minden reggeli imámban hosszan átgondol-

tam, mi is lenne, ha ma meghalnék? Akkor ma úgy kell élnem, hogy kész legyek este Jézus elé 

állni. – Akkor ma Isten jelenlétét akarom keresni és az Ő örömét szeretném adni másoknak. A 

holnapi napot rá bízhatom: hiszen Isten gondoskodik a holnapról. – Első napom egy új békében 

telt. Esti imában hálát adtam, hogy ez a nap sikerült, majd ugyanígy feküdtem le: ha ma éjjel 

Jézus elé állok, kész szeretnék lenni. A holnapot Rá bízom. „Veled szeretnék aludni. A Te öled-

ben hajtom le fejemet” – kértem este Jézust. 

                                                 
4 Vö. Viktor E. Frankl: Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. Budapest. Kötet Kiadó 1996, 73-76 

és 101-103. Ugyanő: A tudattalan Isten, Bp. EurooAdvice 2002.50-65. 



Néhány nap múlva teljesen átjárt a tudat, hogy Jézus meghívása „működik”. Azóta életem 

sok mély szakadékában ugyanezt élem. Hasonló „sikert” és megbékélést tapasztaltam a testvérek 

esetében is, akiknek átadhattam az Evangéliumnak ezt a „módszerét”: Ne aggódjatok tehát a 

holnap miatt! Keressétek ma Isten Országát. Isten gondoskodik a holnapról! 

- Az elvált édesanya –akiről beszéltünk – első találkozásunkkor annyira össze volt törve, 

hogy erősítése céljával meghívtam, jöjjön vissza egy hét múlva, s akkor beszéljük meg, hogyan 

sikerült rábízni a sorsát Istenre. – Amikor egy hét múlva belépett az ajtón, egy új arc jelent meg: 

békével, sőt mosollyal is rajta. „Sikerült!” – mondta. Minden nap félretettem a holnapi félelmet, 

és így sikerült rábíznom a holnapot Istenre, s újra imádkoznom. És újraéledt bennem az öröm. 

 

Befejezésként  

– elmélkedjünk át néhány témánkba vágó idézetet a szentírásból 

Iz 43,18-19 Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgokra figyelje-

tek: nézzétek, én valami újat viszek végbe 

Fil 3,13 Felejtem, ami mögöttem van, és az előttem levő után rugaszkodom 

3. zs 5-9 „Hangos szóval kiáltottam az Úrhoz, s ő meghallgatott szent hegyéről.  

Nyugovóra tértem és elaludtam, de fölkeltem ismét, mert az Úr a gyámolom.  

… Az Úrnál a segítség, legyen áldásod népeden!” 

 

9. Boldogok a lélekben szegények  

A keresztény élet sikeres 

 

„ Az öröm városa” 

– ez a címe a Domoniqe Lapierre írta világszerte feltűnést és nagy visszhangot keltő 

könyvnek (SZIT 1988). A szerző egy calcuttai útja alkalmával elkerült a város egyik legsze-

gényebb nyomornegyedébe, amelyet ott az „öröm városának” neveztek. Megdöbbenve látta, 

hogy itt a körülmények ellenére valóban az öröm, a derű uralkodik. Nem értette a titkot. Ezért 

hónapokra oda költözött, egy ott már évek óta apostoli munkát végző barátjához. Egy kétszer 

egy méteres odúba kerül, amelynek nem volt se szellőzése, sem világítása, s melyben ottho-

nosan járkáltak a patkányok és százlábúak. A körülötte élő kb. 100.00-es nyomortelep lakói 

hasonló körülmények között éltek. – Hónapokon át járta a telepet, barátkozott felnőttekkel, 

játszott a gyermekekkel, és kereste titkukat. 

A megrázóan fájó, nyomorúságokkal és szenvedéssel is teli könyvből kibontakozik egy 

titok: Ezek a buddhista vagy hinduista emberek minden körülmények között és ellenére hitték, 

hogy a világot irányító törvény, a Karma, az isteni titokzatos törvénye, bizonyosan javukra 

szolgál. Ők hittek az újjászületésben (reinkarnációban), így hihették, hogy ha sorsuk nem eb-

ben az életben szolgál javukra, akkor megkapják jutalmukat következő életükben. Ezért tölti 

be életüket az öröm. 

 

Hogyan lehet boldog az, aki szegény, vagy aki sír? 

Jézus felsorol nyolc boldogságot. De hogyan lehet boldog a szegény? Hát még ha várat-

lanul vesztette el vagyonát, elküldték állásából stb? – Hogyan lehet boldog, aki sír? Hiszen 

halálos csapás sújtotta, rákos beteg lett, vagy haldoklik a gyermeke? Hogyan lehet boldog, 

akit üldöznek, kigúnyolna, akiről hazugságokat terjesztenek – akár egy iskolában vagy mun-

kahelyen, vagy bárhol? 

Jézus válasza egy másik boldogságban található: „Boldogok a lélekben szegények, mert 

övék a mennyek országa" (Mt 5,3). A lélekben szegény az, aki a szívében nem a gazdagsá-

gokhoz, a földi értékekhez ragaszkodik, és ilyen értelemben „szegény”: mert ő csak Istenre 



vágyik, csak Ő a célja. Ezért lesz ilyeneké a mennyek országa, mert Isten betölti lelküket, és 

így már itt a földön övék a mennyek országa. 

De elképzelhető, hogy valakit nem ver le, ha váratlanul elszegényedik, és nem tudja, hol-

nap mit ad enni a családjának? Nem ver le, ha valakinek sírnia kell, mert meghal egy közeli 

rokona? Hogyan lehet boldog, akit üldöznek, kigúnyolnak? – Biztos, hogy amikor ezekkel a 

fájdalmakkal szembesülünk, mindnyájan közel kerülhetünk az összeroppanáshoz.  

Mi is volt a titka a calcuttai nyomornegyed lakóinak? Tudtak hinni a végtelen (személyte-

len) buddhista világtörvényben, amely biztosan jó irányba vezeti őket. 

 

Miként tudnak örülni az üldözött keresztények? 

Sok-sok keresztény szent és vértanú minden szenvedést legyőzve, végül örömmel ment a 

halálba. Korunkban is ismerünk hasonló a példákat az iszlámista és egyéb keresztényüldözé-

sek szenvedői között. Az újságírók újra és újra megdöbbennek, hogy pl. a kurd keresztények, 

minden csapás- és minden sírásuk után, mélységesen hisznek, és vissza tudnak térni az öröm 

állapotába. 

Tudok én is boldog lenni, ha elszegényedtem, ha elveszítek egy nagy értéket, elvesztem 

állásomat, vagy ha megrágalmaznak és támadnak? Mikor sikerülne ez? 

 

Az öröm egyik alapja – ha az élet sikeres 

Különösen fiatal koromban én is sokszor megkérdeztem magam: mikor lesz az én életem 

igazán sikeres. Hisz láttam (látjuk) a földi sikerek bizonytalanságát, összeomlását. Jézus meg-

adta a megoldást: Akkor leszel sikeres, akkor élhetsz az isteni, és örök életre megmaradó éle-

tet, ha minden nap, minden imában újraéled, hogy életed legnagyobb értéke Isten, az Ő köve-

tése. Ha minden reggel azzal az örömmel indulok, hogy bármi lesz is ma: de Te velem vagy 

és én Veled akarok élni – és Te vezetsz, ha én nem engedem el a kezed. 

Az ember örömének egyik alapja és feltétele, ha tudja, hogy sikeres életet él. A keresz-

tény számára ez lehetséges, ha megéli, és mindig megújítja hitét, és erre tud építeni. Minden 

nap letámadnak a földi sikertelenségek a bizonytalanságok, aggodalmak. De ha minden fájda-

lom és igazságtalanság, félelem, és szenvedés közepette, ha fel tudtam emelni lelkem tekinte-

tét Hozzá, Ő legyőzte a sírást, a félelmet, s betöltött az Ő örömével. – Voltak fájdalmak, ame-

lyek leküzdéséhez, elviselni tudásához napokon vagy néha heteken át tartó küzdelem által 

jutottam el, napokon át kellett imádkoznom érte, hogy el tudja fogadni, át tudjam élni Isten 

akaratát; hogy ne akarjak okosabb lenni Istennél; hogy igazán, és örömmel ki tudjam monda-

ni: Legyen meg a Te akaratod. – De egy idő után mindig lecsendesült a lélek vihara, a sírás 

vagy el nem fogadás fájdalma, Isten válaszolt: azt mondta, Veled vagyok, és a legszebb útra, a 

legszebb célhoz vezetlek. 

Így azt élem meg, hogy minden nap, minden körülmények között, és minden megrendü-

lés után újra és újra biztonságban vagyok, és a legsikeresebb életet élhetem: hisz az örök élet-

re az marad meg, amit hitben, szeretetben teszek. Ebben pedig semmi meg nem akadályozhat. 

 

Befejezésül  

- vigyük magunkkal testvérek e hétre ezt az igét: Boldogok a lélekben szegények: Vagyis 

akkor leszek boldog, ha nem földi gazdagságokkal, kincsekkel van tele a szívem (ezektől sze-

gény leszek), hanem a legnagyobb értékkel: a Végtelen Szeretet-Istennel. – És megvalósul, 

hogy „boldogok” lesztek. Betölti szívünket az Ő öröme. 

 

 

10. A jelen pillanat - a Fokoláre Mozgalom tapasztalatában 

A Fokoláre Mozgalom indulása 



- E világszerte elterjedt és sok kegyelmi gyümölcsöt termő Mozgalom létrejöttében, lelkisé-

gének alakulásában egy fájdalmas történelmi esemény is közreműködött. Tombolt a II. világhá-

ború. Az észak-olaszországi Trentó városában 1944-ben kezdődtek a rettenetes bombázások, 

melyek végül a fél várost romba döntötték. A szirénák hangjára mindenki menekült az óvóhe-

lyekre. Így tettek Chiara Lubich és első társnői is. 

Chiara már korábban elhatározta, hogy Istennek szeretné adni életét, és több társnője csatla-

kozott hozzá. De a bombázások által Isten új módon mutatott utat nekik. 

Az óvóhelyen előbb fájó szívvel kezdték elmesélni egymásnak, mi mindent vett el tőlük a 

háború. Egyikük esküvőre készült, de vőlegénye elesett a fronton. Másikuk szép házukra, laká-

sukra volt sokszor büszke, s az összedőlt. Chiarát magát az egyetemen való tanulás vágya töltötte 

el ez időben. S az egyetemek bezártak. Megvilágosodott bennük mennyire igazak a szentírás 

szavai: minden csak hiábavalóság, minden elmúlik (vö. Préd 1,2). De akkor van-e olyan ideál, 

amit semmilyen háború, semmilyen földi erő nem tud elpusztítani? 

A bombázások ismétlődtek. A környéken több óvóhely is beszakadt, és a bent levők közül 

sokan meghaltak. Tehát még itt sem vagyunk biztonságban, állapították meg. Körülöttük a leg-

többen rettegtek és remegtek. Féltek, hogy az ő menedékük is beszakad… 

Ők, a bombázás közben arról kezdtek beszélgetni, hányszor mondja Jézus: álljatok készen, 

hogy még ma elém léphessetek. „Még ma számon kérik a lelkedet”, mondja annak, aki azzal volt 

elfoglalva, hogy kincseket gyűjtött, és nem gondolt arra, ma mire hívja őt Isten (Lk 12,13-20). – 

Megértették, hogy ez most különösen is hozzájuk szól, hiszen minden percben készen kellett 

lenniük a halálra is. 

 

Mit kell tennünk, ha egy óra múlva meghalnánk?  

– kérdezték. Vágy született a szívükben, hogy legalább az esetlegesen utolsó órákban meg-

értsék, mit válaszol a kérdésre Jézus, és hogy ennek megfelelően cselekedjenek. Az evangéliu-

mot olvasva újként fedezték fel Jézus legfontosabb parancsát: „Új parancsot adok nektek. Sze-

ressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” – S hogy aki megteszi Isten akaratát, aki szere-

tetben él, az Istenben él. 

Megértették, hogy fölösleges aggódniuk, mert az semmit nem használ, csak árt. De ha pró-

bálnak úgy élni, hogy mindig készen akarnak állni arra, hogy Jézus elé lépjenek, készen állni a 

halálra: akkor Istenben élhetnek, és Ő mindenről és mindenükről gondoskodik. De mi lesz szüle-

inkkel és szeretteinkkel? – kérdezték. – Hisz „az Istent szeretőknek minden a javukra válik”; 

Isten gondot visel rájuk is – volt a válasz lelkükben! Nekünk biztosnak kell lennünk Isten szere-

tetében – aki szeret, és mindenkiről gondoskodik.  

 

A mi feladatunk most egy: hogy ne aggódjunk, és éljünk úgy, hogy legyünk készek ma, vagy 

akár egy perc múlva Jézus elé lépni. 

Ahogy ezeket átelmélkedték, lassan egy hatalmas öröm és béke született mindegyikükben, 

és ezt látták megjelenni egymás arcán. A félelem, aggodalom mintha eltűnt volna. 

Ha ma meghalunk, egy dolgunk van tehát: Istennek adni életünket ma. És Ő mondott vég-

rendeletében még egy lényegeset: „Szeressétek egymást, ahogyan én szeretettelek benneteket” 

(Jn 15,12). Ő életét adta értünk! Akkor nekünk is késznek kell lenni életünket adni egymásért. 

Ezt átgondolva a lányok, Chiara kegyelmi tanácsát is követve megtették, amire Jézus hív: Kör-

beálltak, egymás szemébe néztek, és egymás után azt mondták. „Kész vagyok életemet adni ér-

ted!” „Én is érted”, „mindenki, mindenkiért.” 



Most együtt adjuk életünket az óvóhelyen levőkért is – mondták egymásnak - azzal, hogy 

nem magunkra figyelünk, hanem arra, kinek mivel szerezhetnénk örömet. Voltak ott magányos 

idősek: melléjük ültek, hogy beszélgessenek velük. Voltak kisgyermekes édesanyák is, egyikük 

odament nekik segíteni, s a gyermekekkel játszani. Majd meghívták a pincében levőket, hogy 

akit érdekel, olvassák együtt a szentírást. Így elmesélték nekik, mire jöttek ők rá, a Szentírást 

olvasva: hogy nem kell aggódniuk, csak tenni, amire Jézus hív, s akkor Jézus gondoskodik róluk. 

Amikor nem kellett az óvóhelyen tartózkodniuk, elkezdtek körüljárni a lebombázott házak 

között. Síró emberekkel találkoztak, akiknek megsemmisült mindenük, s még ennivalójuk sem 

volt. Előszöris nagy szeretettel végighallgatták őket, átérezve fájdalmukat. Aztán az ő közös la-

kásukban maradt még egy kevés ennivaló, amely egy napra elég lett volna még számukra. Egy-

másra néztek, s egyikük máris szaladt, hogy elhozza azt a rászorulóknak. 

A kis csoport lelkületéhez már az óvóhelyen csatlakoztak néhányan, majd a bombázások 

megszűntével mind többen. Kezdték velük járni a várost, hogy segítsék a még jobban szenvedő-

ket. Egy év múlva már kb. 500-an voltak azon csoportok tagjai, akik próbálták így élni. Megér-

tették, hogy első feladatuk az, hogy a jelenben kövessék Jézust a szeretet útján. – A Mozgalom-

nak egyik alapelve lett: éld a jelen pillanatot! Cselekedj úgy, mintha ez volna életed utolsó al-

kalma Isten és embertársad szeretetére!5 

 

Kész vagyok, hogy most Jézus elé lépjek?  

Gondold át testvérem. Kész vagy-e ma Jézus elé lépni a mennybe? Hiszed-e biztonsággal, 

hogy ezt is Ő tudja legjobban, és a te javad szerint, mikor lépsz majd elé. De bekövetkezhet ez 

akár ma is. Megbizonyosodtál-e arról, hogy nem kell aggódnod a holnapért, mert Isten gondos-

kodik a holnapról? Legalább minden reggeli imádban megszületik-e lelkedben a béke, sőt az 

öröm: mert most félreteheted az aggodalmakat, hiszen csak a mai napra kell gondolnod, s azt 

képes vagy – Jézus segítségével – örömmel, és Jézus szeretetét is továbbadva végigélni. - Persze 

a következő napokat, heteket, hónapokat meg kell terveznünk. De aztán kezdődnek az aggódá-

sok, hogy megvalósulnak-e terveim stb. Pedig Jézus erre hív, hogy miután a tervet megcsináltuk, 

tegyük félre az aggodalmat, és éljünk a jelenben a jó Isten és az emberek iránti szeretetben. Így 

teljes lehet életünk. 

Közben tapasztalhatjuk ugyan, hogy az aggodalmak képesek mindig újra visszakúszni a lel-

künkbe. De ilyenkor kell megújítanunk azt a hitünket és bizonyosságunkat, amelyekről beszél-

tünk. 

 

Befejezésül imádkozzuk el a 90. zsoltárt 

Imádkozzuk át ebben a szellemben a 90. zsoltár sorait, melyek épp erre hívnak, hogy vegyük 

észre, milyen kevés idő áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy teljes emberekké, szentekké legyünk, 

használjuk ki tehát ezt az időt! 

 

- „Uram, te lettél menedékünk - nemzedékről nemzedékre. 

– Mielőtt a hegyek lettek, -a föld és a világ születtek, -te öröktől fogva és mindörökké vagy! 

– Visszatéríted az embert a porba, - azt mondod: Térjetek oda vissza, emberek fiai. 

– Hiszen a te szemedben ezer év annyi, - mint tegnapi nap, amely tovatűnt, agy mint egy őrállás 

ideje éjszaka. 

                                                 
5 Vö. Chiara Lubich: Személyes igen Istennek. Budapest. Új Város. 2011, 39-40.köv. Ugyanő: Pillanatról pilla-

natra. Új Város, 2009. 



– Elragadod őket; olyanok, mint az álom, - vagy mint a fű: mely reggel kihajt és virágzik, estére 

lehull és elszárad. 

– Éveink száma legfeljebb hetven év, - vagy az erőseké esetleg nyolcvan, 

de azok nagy része is munka és fájdalom, - gyorsan elmúlnak, és mi elmegyünk. 

– Taníts meg számot vetni napjaink sorával, - hogy eljussunk a szív bölcsességére. 

– Tölts el minket minden reggel irgalmaddal, - hogy ujjongjunk és vigadjunk egész életünkben.” 

(90.zs. 1-14) 

 

11. A jelen pillanat megéléséről 

Meghatározó tapasztalatom 

- volt a jelen pillanat intenzív élményének első átélése, mely tanulságos lehet minden olvasó 

számára. Mint aki a fokoláre lelkiségben élek, meghívást kaptam, hogy vegyek részt egy iskolán, 

amelyben gyakorlatra tehetek szert az Istennel egyesülő életben, a felebaráti- illetve a kölcsönös 

szeretet megélésében, és ezek feltételeként a jelen pillanat élésében. 

Egy nagyobb közösségben éltünk, melyben a feladatokat megosztották. Két társammal az 

volt a napi feladatunk, hogy a házban levő mintegy 80 személy számára terítsünk az étkezések-

hez, majd szedjük le az asztalt. Én a magam szokásos verseny-sebességével kezdtem letenni 

vagy inkább leszórni a tányérok mellé a kanalakat, villákat, késeket, gondolva, hogy így csak-

hamar megleszünk. Egyik tapasztaltabb társam kedvesen rám szólt. Elmondta, hogy valaha ő is 

így kezdte, de meghívták, hogy próbáljon minden evőeszközt úgy letenni az asztalra, hogy köz-

ben mondja ki Jézusnak: „Neked!” Így a terítés egy nagy elmélkedéssé vált. Elkezdtem én is 

gyakorolni ezt: Ahogy sokadszor kimondtam, hogy „Neked Jézus” lelkem egyre teljesebben 

Őfelé, a menny felé fordult. Közben láttam, hogy eközben is lehetséges rendes sebességgel is 

dolgozni; de a munka, a rohanás helyett így imádsággá, benső találkozássá és örömmé változott. 

– Azóta a nagyon megszokott sietéseim közben gyakran hallom a Hangot: Ne siess, nézz Rám, 

cselekedj Velem. A mai napig sem lettem tökéletes ebben. De sokszor, szinte naponta sikerül 

ilyen indításokra Jézus jelenlétében élnem. Ha rohanni kezdek, hogy a rám várakozó testvérek-

hez hamarabb odaérjek, hallom hangját: Ne siess! Emeld hozzám a lelked! Többet tudsz adni 

testvéreidnek, még ha két másodperccel később érsz is oda, ha Velem érkezel. 

 

A jelen pillanat megéléséről szóltunk már előző fejezetünkben, de ennek begyakorlása egy 

egész élet folyamata. Elmélkedjünk még erről. „Ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra szegezzé-

tek tekinteteket” hív a Szentírás (2 Kor 4,6). Isten mindig jelen van, de a rohanás közben nem 

tudok Rá, a Láthatatlanra figyelni. Naponta sokszor hallom a lelkemben szóló Hangot, figyelj a 

jelenlevő láthatatlanra, „ne siess!”, vagy élj jobban a mában. De bár sikerült javítanom e téren, 

még van mit tennem, s bizonyára a kedves olvasó-elmélkedőnek is. 

 

Mit mond a mentálhigiéné tudománya a jelenről? 

Érdekes a mód, amellyel erről Szabó Péter, a neves életvezetési tanácsadó járja körül a 

témát. Így ír: „Nem az a helyes kérdés, hogy mi van a halál után, vagy hogy mikor fogunk 

meghalni, hiszen ezt nem mi fogjuk eldönteni, hanem az, hogy mit tehetünk addig, amíg 

élünk? Meggyőződésem, hogy az egyik legnagyobb felfedezés az életünkben az lehet, hogy 

van élet a halál ELŐTT! 



Ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, mikor fog véget érni az életünk és mi fog történni 

azután, sokkal jobban tesszük, ha arra koncentrálunk, mi mindent tehetünk ma, holnap, min-

den egyes napon, amit addig ajándékba kaptunk. 

Mindannyiunknak van választása, hogy mit kezd az életével, még akkor is, ha a többség 

ezt nem így látja, és azt gondolja, az élet az, ami csak úgy megtörténik velünk. 

Azt nem tudom, mi lesz a halál után, azt azonban látom, hogy az emberek legnagyobb ré-

sze sohasem él igazán. A többség - szinte elenyésző kivétellel - kispórolja magát az életből. 

Lábujjhegyen mennek végig az életükön, egészen a sírig. 

Ha azonban te is azon kevesek közé tartozol, akik hisznek abban, hogy Élni jöttünk a 

Földre, nem csak lakni, akkor ez a könyv Neked szól kedves barátom! Hitem szerint a könyv-

ben szereplő gondolatok, történetek, megközelítések, kérdések és gyakorlatok segítségedre 

lesznek abban, hogy megtaláld a küldetésed, ezáltal kihozhasd az életedből mindazt, ami ben-

ne van. Hiszen igenis van élet a halál ELŐTT!"6 

A kutató tehát ugyanarról beszél, mint mi, csak nagyon más megközelítésben: Mi úgy fo-

galmaztunk: élj ma, hogy légy készen bármikor meghalni, Jézus elé állni – ezt ő így fogalmazza: 

élj a halál előtt – azaz élj a mában! 

Tudni kell, hogy más helyen Szabó Péter is elmondja, leírja, hogy annak van béke a szívé-

ben, aki nem fél a haláltól, és készen áll arra, hogy ma meghaljon. 

 

Sok szent is írt a jelenben élésről 

Sok szent is írt a mában, és a jelen pillanatban élés fontosságáról, illetve a halálra való ké-

szenlét jelentőségéről, mint Szalézi Szent Ferenc vagy Kis Szent Teréz. Az ő írásaikból is olvas-

hatunk arról, milyen segítség volt életükben a jelen pillanat, illetve a „csak ma” megélése, és 

milyen segítség lehet ez számunkra.  

A „Jézus ima” is Lényegileg erre hív, a keleti szellemiségbe: hogy ne vesztegessük el éle-

tünket, hanem minden pillanatot Jézus dicséretében és szeretetében éljünk meg. 

C. S. Lewis világ bestseller „Csűrcsavar levelei” c. könyvében a főördög azt a tanácsot adja 

fiatalabb ördög-rokonának, hogy elsősorban a jelenben élés megélésében zavarja meg az embe-

reket. 7 

Tiszteletreméltó Chiara Lubich volt, akinek gondolatai számomra utat mutattak. Megrázóan 

egyszerű, új és isteni lehetőségeket tárnak fel. 

 

Chiara Lubich megfogalmazása 

Tiszteletreméltó Chiara Lubich így fogalmaz: Az egyetlen idő, amely a miénk, a jelen pilla-

nat. A múlt már elmúlt, a jövő még nincs. Istennel csak a jelenben találkozhatunk. Ő csak a jelen 

pillanatban tud megszólítani. Csak a jelenre figyelve hallhatom meg a Lélek hangját, amely tu-

datja Isten akaratát. Felebarátomat is csak a jelen pillanatban tudom szeretni: csak akkor tudok 

igazán figyelni rá, akkor tudok jelen lenni számára, ha félreteszem aggodalmaimat, terveimet, 

feszültségemet.8 

 

Bossis Gabriella is ír Isten hívásáról a pillanat élésére 

                                                 
6 Szabó Péter - Van élet a halál ELŐTT! Motibooks, 2015. 

 
7 C. S. Lewis közismert „Csűrcsavar levelei. Bp. Harmat, 2015 
8 Lubich Chiara: Személyes igen Istennek. 39. old. Bp, Új Város 2011; Vö. Ugyanő: Pillanatról pillanatra. Bp, Új 

Város, 2009. 



Bossis Gabriella hallotta lelkében Jézus szavát: „Osszad kisebb részekre napodat, hogy biz-

tosabban Nekem adjad az egészet. Nékem ajánld fel ezt a látogatást, ezt a levélírást, ezt meg ezt 

az elfoglaltságot. Emelkedj az apró földi gondok fölé, hogy csak Rám gondolj!”9 

G. Bossis könyvét elmélkedve, ezt a meghívást olvasva egy erős lökést adott az napra. Gon-

dolkoztam, mit is tudok ma felosztani. Előbb nagyobb egységekre gondoltam: Délelőtt kis rend-

csinálás szobámban, majd a következő munkám. Aztán eszembe jutott, hogy vannak kisebb 

„egységek” is: Amíg felmegyek az emeletre a szobámba… A lépcsőn lépve is mind egy gondo-

lás Jézusra. Aztán a rendcsinálás közben is észrevettem, hogy tetőtéri szobámban van néhány 

hely, pl. az ágyam végének elrendezése, melyhez kényelmetlenebb odaférni: tegyem ezt is szere-

tetből. Majd egy telefonhívás, egy telefon-válasz, majd a belekezdés a munkába. – Így indultam. 

Kegyelmileg teljesebben lettek ezek a percek. Szeretném így folytatni is. 

 

Mi lesz 1 nap, 1 hét, 1 év, 100 év múlva 

Több szent tanácsa (én Loyolai Szent Ignácra hivatkozva hallottam erről), hogy aggodalom 

esetén gondoljunk arra, hogy rövidesen mindez elmúlik. Sok aggodalom lecsendesítéséhez elég, 

ha arra gondolok, hogy egy óra múlva ezen túl leszek - máskor egy nap múlva vagy egy hét múl-

va. 100 év múlva pedig minden bizonnyal és remélhetőleg odaát leszünk. Fordítva is megköze-

líthetjük a témát: ha arra gondolok, hogy hol vannak most azok, akik 10-50-100 évvel ezelőtt 

éltek, és már odaát vannak. Ők is átmentek életükben sok-sok ilyen aggodalmon, de odaát mind-

ezek már porszemnek vagy inkább semminek tűnnek számukra. Nézzem az ő szemükön át az én 

jelen aggodalmamat. Milyen semmivé válik, a mennyország távlatában. 

 

Gondolatok a buddhizmusban és iszlámban 

Mély gondolatokat találtam ugyane témáról a buddhizmust és az iszlámot bemutató írások-

ban is (és nem egy pszichológusnál). 

Amikor megkérdezték Buddhát, miért van az, hogy tanítványai oly sugárzóak, miközben so-

kan nagyon szegény körülmények között élnek, naponta csak egyszer esznek, Buddha így vála-

szolt: Nem aggódnak a múlt- sem a jövő miatt, hanem a jelenben élnek. Ezért olyan ragyogóak. 

Ha az ember a jövőért aggódik, vagy rágódik múltja felett, ez fásulttá teszi a lelket, amint egy 

zöld növény elszárad, ha elzárják a naptól.10 

Az iszlám hagyományban is, amely ismeri az Isten akaratának való alávetettségünket, nagy 

jelentősége van a jelen megélésének Isten akarata szerint. Az iszlámnak van több misztikus irá-

nya, köztük legismertebb a szufizmus. (Mi napjainkban elsősorban az Iszlám szélsőségeseiről 

hallunk, az iszlámistákról, de tudnunk kell, hogy e vallásban is van igazi lélek is.) Az iszlám szu-

fista irány szerint is a jelen pillanat élése segít, hogy teljességgel Isten jelenlétében éljünk, Vele 

szemben szegénységünk és semmiségünk tudatában. Amikor este van, ne várd a reggelt, amikor 

reggel van, ne az estét várd – tanítják. Ezért is nevezik a szufi követőit “a jelen pillanat gyerme-

keinek” is. És ez a felfogásuk boldoggá és kiegyensúlyozottá teszi őket.11 

 

Befejezésül 

Kedves testvéreim, akik velem együtt hajlamosak vagytok a sietésre és megfeszülésre, foly-

tassuk együtt! Tapasztaljuk majd, hogy a jelen pillanat megélése, a feladatoknak Istennel való 

                                                 
9 Bossis Gabriella: Ő és én. Ecclesia, 1992,  I/64.old 
10 Rahula W.: L’insegnamento di Buddha. Roma, 1996, 86-87.o. 
11 Idézve: Enzo Maria Fondi: Előszó, a Pillanatról pillanatra c. kötethez. I.m. 5-6 



végzése, nem lassítja életünket, hanem megszabadít a folytonos feszültséget okozó stressz él-

ménytől, és isteni fénnyel és örömmel tölti el azt. 

 

 

12. Öröm és depresszió? 

1. Az öröm 

 

Az élet optimista szemlélete és egészségünk 

Személyiségünk helyzete és egészségünk jelentősen függ attól is, hogyan tekintünk a világ-

ra, önmagunkra. Optimista vagy pesszimista hozzáállással. 

 

Agykutatók szerint az ember jobban megjegyzi a negatív élményeket és könnyebben to-

vábbmondja azokat. Valamint, hogy a kudarcélmények mélyebb nyomot hagynak az agyunkban, 

mint a sikerélmények. Egyszóval eszerint könnyebb negatívan gondolkozni, mint pozitívan.12 

Mit tehetünk, hogy megfordítsuk gondolkodásmódunkat, s ne a negatívumok legyenek első 

helyen? - A kutatók válasza, hogy jól össze kell hozzá szedni magunkat – saját agyunk karban-

tartása végett is, valamint a minket körülvevő negatív gondolkodás legyőzésére is. De egyes ku-

tatások szerint, ha naponta néhány percet töltünk azzal, hogy leírjuk azokat a dolgokat, amelye-

kért hálásak vagyunk, már attól is sokkal boldogabbnak érezzük majd magunkat, jelentős mér-

tékben növekszik hangulatunk, sőt az egészségünk is.  

 

Egy történet az öröm erejéről  

Unokahúgaim – 9 testvér-, házastársaikat és szüleiket bele kapcsolva egy levelező listát nyi-

tottak ilyen címen: „Napi csodák”. Akivel történt valami, amit ajándékként élt meg a Jó Istentől 

azok leírják, s elküldik a listára. Naponta legalább 1-2 levél szokott érkezni, melyre a többiek 

reagálnak.. – A lista egy alapító tagja elmesélte, hogy ő akkor javasolta testvéreinek ezt az ötle-

tet, amikor nagyon depis időszaka volt. A lista örömteli sőt csodálatos tapasztalatai óta sosem 

kerül olyan mélyre, mint akkor: feldobta a többiek tapasztalatainak olvasása és saját élményeinek 

közlése.  

 

A boldogságprogram 

Jelentős lépés az öröm útján az öröm továbbadása, valamint a mások iránti szeretet gyakor-

lása. Örömet szerezni másnak, örömet szerez nekem. - Ennek ismerete vezetett el egy magyar 

csoportot is (Bagdy Emőke védnöksége alatt) a boldogságprogram beindítására. 

Ennek gyümölcsöző gyakorlata csupán Magyarországban is már több mint száz iskolában 

neveli és boldogítja már a gyermekeket. Lényege a mondottaknak megfelel: A gyermekek a ta-

nár vezetésével – mára már pontosan kidolgozott tervet követve – minden hónapra tesznek egy 

jó elhatározást: pl hogy örömet szereznek valakinek, rendet csinálnak a szobájukban, valami jót 

mondanak másokról, s ennek eredményeit aztán egymás között megbeszélik. - Közülük sokan 

nehéz családi körülmények között élnek, akiknek életében gyakran a levertség, a rossz hangulat 
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uralkodik, e program által pedig általában néhány hónap után kicserélődnek, eluralkodik rajtuk 

az öröm. 13   

Az örömszerzéshez hasonlóan gyógyít a megbocsájtás. Amíg nem tudok megbocsájtani, ez 

sebzi lelkemet. Ha megbocsátok, meggyógyulok én magam is. - Gyógyító hatása van még szá-

mos dolognak: a szép zenének, a harmóniának, és a természet sok csodájának, melyeket a jó Is-

ten éppen a mi örömünkre teremtett, csak kell tudnunk észrevenni, megcsodálni és megköszönni 

azokat. 

 

Javaslatok az öröm „gerjesztésére”. 

Ha az öröm szót beírjuk interneten a keresőbe, nagyon sok jó ötletet találunk, melyek segí-

tenek fedezni, hogyan élhetjük meg jobban, „gerjeszthetjük fel” magunkban az örömöt. Idézünk 

néhányat egyik oldalról. 

„Énekelj hangosan! Nevettesd meg magad, vagy táncolj! Ajándékozd meg magad azzal, ami 

örömet szerez neked! Megérdemled! 

Üljünk ki, nézzük, milyen gyönyörűen megy le a nap, és a gyerekeket, ahogy a kutyával ját-

szanak! (...) Élvezzük azt, hogy szeretjük egymást, és vegyük észre a szépet magunk körül! Miért 

kell mindig arra koncentrálni, hogy mit kell még csinálni? Élni kell! 

A gyerekek átlagosan négyszázszor nevetnek egy nap, a felnőttek csupán tizenötször. 

A fénynek akár egy kis szikrája is képes átváltoztatni a csüggedt szomorúságot halhatatlan 

örömmé. 

A boldogság ünnep! Az öröm az egyik legszebb és legkellemesebb érzés - merítkezz belőle, 

érezd a zamatát, ünnepelj! Ne hagyd észrevétlenül elillanni a boldogságot! 

Aminek ma örülni tudnál, ne engedd, hogy a boldogságod nélkül suhanjon el. 

Minden hatalmas örömbe belekeveredik a hála érzése is. Köszönjük meg! 

Kövesd az örömödet, és a boldogság is követni fog! 

Hosszú életért fohászkodunk, de a mély értelmű élet, a nagy pillanatok azok, amelyek igazán 

számítanak. Az időt spirituálisan kellene mérni, nem mechanikusan. 

Mihelyt a többiekéhez hasonlítod, rögtön elvész az örömöd.” 14 

 

Vallomás az öröm továbbadásáról 

Sokak vallomásáról olvashatunk arról, hogy jutottak el az örömre, vagy miként tartanak ki 

ebben. Lássunk ezek közül most egyet: Zsédenyi Adriennel, vagy Zsédával, a sugárzó szépségű 

énekesnővel. (Ő sok díjat nyert, mint az Év Női Sztárja-, Év Énekesnője-, Európai Arany mű-

vész-, Te vagy a legjobb stb.) Kíváncsi voltam – írja a riporter -, mi a titka a belőle áradó harmó-

niának, mit jelent számára a hit.  

Kérdés: „A hit fiatalon tart, a hitetlenség öregít?” Te miben hiszel? 

– Zséda: Hiszek a jóban, abban, hogy az emberek zöme a lelke mélyén szívesebben tesz jót, 

mint gonoszat. – (Engem személyesen) minden nehézségen átsegít a tudat, hogy valaki fentről 

fogja a kezem és vigyáz rám, minden nagy lépés előtt. Minden, amit teszek, belső meggyőződés-

ből fakad. Még soha semmit nem tettem, ami ne így lett volna. 

Kérdés: A sok rohanás közepette tudsz azért készülni az ünnepekre, a karácsonyra is? 
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– Zséda: A karácsony számomra az év legszebb időszaka. A decemberi koncerteken ezt a 

hangulatot szeretném átadni az embereknek. Szeretném, ha meglátnák a karácsony igazi arcát, 

és a csodával a lelkükben készülnének az Ünnepre. Az a legszebb ebben az Ünnepben, hogy az 

emberek megállnak néhány napra, és csak azokra figyelnek, akik igazán fontosak számukra. 

Megszűnik a külvilág, csend és béke költözik az otthonokba.15 

 

2. A depresszió  

 

Egy több gyermekes édesanya panaszkodik. Nagyon fáradt, kimerült vagyok, emiatt sokszor 

idegesen beszélek a gyerekeimmel, este a férjemmel. Minden öröm kihalt belőlem. Néha oly 

levert sötétség vesz erőt rajtam, hogy képtelen vagyok az anyai feladatokra; azt érzem, szeretnék 

meghalni. – Az édesanya tipikus depressziós tünetekről számol be. 

Az örömmel szemben sokfelé a lehangoltsággal, rosszkedvvel találkozunk társadalmunkban. 

Ennek erős oka a depresszió is. 

 

A depresszió népbetegség nálunk, népességünk jóval több, mint 10%-át érinti, hiszen kb. 

10%-nyian vannak, akik orvosi kezelést kértek, míg a valós arányuk ennél nagyobb. Vannak 

köztük átmenetien depressziósok, és vannak, akiknek szervezetéből hiányzik a kielégítő egyen-

súlyt létrehozó szerotonin hormon, így nekik folyamatosan gyógyszer szedésére van szüksé-

gük.16 

Fontos ismernünk a depresszió valóságát, mert környezetünkben is bármikor megjelenhet. 

Az ilyen személyekben rosszkedvet, levertséget, esetleg váratlan sértődékenységet, sötéten látást 

tapasztalunk, és ezért hajlamosak vagyunk megszidni őket, vagy csattogni velük. Pedig tudomá-

sul kell vennünk, hogy egy beteg állapotról van szó, mely támogatásra és gyógyításra szorul. Az 

átmeneti, elmúló depressziónak is több gyakori formája van.  

 

A gyermekek különböző életkoraiban, különösen a serdülőknél természetszerűen jelentkez-

hetnek szorongásos, depresszív tünetek: rossz hangulat, az iskolai eredmények romlása, megnö-

vekedett agresszivitás.  

Hasonló jelek mutatkoznak túldolgozott diákoknál és felnőtteknél, és ide tartozik a szülés 

utáni depresszió is. 

 

A szülés utáni depresszió  

- majdnem minden tízedik édesanyát érinti, és akár a szülést követő 2. hónapban kialakulhat. 

Mikor is beszélhetünk erről? - Ha a baba érkezését követően több,  mint 1 hónapon keresztül 

kedvetlenség és ürességérzet jellemzi életüket. Ilyenkor a legtöbben nem éreznek kötődést, sze-

retetet, se a gyermekek se férjük iránt és ezért bűntudat furdalja lelküket. A kismama úgy érzi, 

nem tud megbarátkozni az új helyzettel, a bizonytalansággal, a felelősséggel. Szorong, fáradé-

kony, lehangolt, és az öröm cseppnyi jelét sem mutatja, mely természetes volna egy kismamánál. 

Jelentkezhet ez sokadik gyermek esetében is17 

 

Természetes gyógymódok a depresszió ellen: 
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Hogyan lehetünk segítségükre? Előszöris a személyes szeretettel és megértéssel. De ezen túl 

is vannak lehetőségek: 

Az erős testi mozgás a legfontosabb „gyógyszer”- Ennek legalább fél óráig kell tartania, a 

kiizzadásig. Ezáltal a szerotonin hormon termelődik a szervezetben, amely ellenszere a depres--

sziónak. A mozgás elkezdése után ezért legtöbben rövidesen jobban érzik magukat. A mozogás 

gyógyítja a túlhajszolt diákot-, egyetemistát és a túlhajszolt szülőket is. - Minden áron segíteni 

kell tehát ilyenkor pl. a szülőknek, hogy jusson idejük a mozgásra, és az egészséges kialvásra is. 

Az imádság a másik alapvető gyógymód. Ennek átéléséhez is szinte pótolhatatlan a megfele-

lő mozgás (depresszív hajlam esetében). A mozgással együtt az ima a legtermészetesebb gyógy-

szer, amely által egy hívő a sötétségében is felemelheti lelkét a jó Istenhez, és megkönnyebbül-

het. 

A kapcsolatok hatnak még a gyógyítóan. Ha az anya magára maradt, egyedül lakásában, 

könnyebben rátör e homály. Különösen felerősödik ez, ha férje nem érti meg leromlott, besötéte-

dett állapotát és szeretetlenül beszél vele.  – Gyógyítására gyakran elég egy rokon vagy barátnő, 

akivel meg tudja osztani problémáit, lelkét, hasonlóan segíthet a jó családcsoport vagy a baba-

mama klub.  

Kutatási eredmények szerint az omega-3 zsírsavak és a B-vitaminok is segíthetnek a de-

presszió leküzdésében. Érdemes ezért kicsit több tengeri halat, mogyorót, spenótot, májat, banánt 

fogyasztani, írják a tanácsadók.18 

Lehetnek esetek, amennyiben az előző utak nem vezettek gyógyuláshoz, és szakember segít-

ségre van szükség. A lelki segélyszolgálatokon is lehet tanácsot kérni, kihez fordulhatunk ilyen-

kor. 

 

Zárjuk azzal, hogy válts át az öröm hangnemére 

Biztos te is gyakran veszed észre, hogy panaszkodsz: a világra, a politikára, egészségedre, a 

foci helyzetére. Fordíts gyakorlatodon és ezzel a sorsodon, sőt a rád bízottak sorsán is. Válts át 

az öröm hangnemére. 

A fentebb ajánlott javító gyakorlatok (ritka esetben a kezelések) után ismét helyreállhat 

egyensúlyod, és a reggelente visszatérő örömmel te is az öröm tanúja lehetsz. A Szentírás sok-

szor ír e reggelre visszatérő örömről - kapcsolatban a reggeli imával, melynek örömöt adó szere-

péről már szóltunk. 

Ha este betér hozzám a sírás, reggelre visszatér az ujjongás (Zsolt 39,6) 

Minden reggel újjáéled, nagy az ő hűsége. (Siral 3,23) 

 

 

13. A szenvedés feloldása az Ószövetségben 

 

A rossz, és a szenvedés az emberiség egyik legmegoldhatatlanabb kérdése. A testi szenvedés 

ellen küzdenek az orvosok, a pszichiáterek, a pszichológusok. Ez is óriási segítség az emberiség 

számára. De ők csak egy határig jutnak el, valamiképpen a testben megfogható, szomatikus 

szenvedés gyógyításáig (ezek közé tartoznak bizonyos értelemben a pszichés betegségek is). Ők 

maguk pedig megállapítják, hogy sok-sok kérdésre nem tudnak választ adni, valamint hogy azok 
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az emberek gyógyulnak igazán, akiknek mély hite van. A szenvedés leghatékonyabb gyógyítója 

a hit – még a testi szenvedésé is, s mennyivel inkább a lelki gyötrelmeké.19 

A keresztény ember nemcsak halvány választ talál a szenvedés megoldhatatlannak tűnő kér-

désére, hanem Krisztus által azt is felfedezi, hogy a szenvedés út a feltámadáshoz és az ujjongó 

örömhöz. Hogyan válhat örömmé a szenvedés? – e kérdésre fogunk választ kapni a következő 

fejezetekben. 

 

Szenvedés az Ószövetségben 

Előbb az Ószövetségről szóljunk, amely még keveset tud a szenvedés értelméről. Úgy látja, 

hogy minden szenvedés, a korábban elkövetett bűnök büntetése (bár más értelemben, de mégis 

hasonlóan ahhoz, ami a buddhisták is tanítanak).  

Az Ószövetség sok-sok helyen szól a szenvedésről: a prófétáknál és különösen sokat a zsol-

tárokban. 

 

Jób története megrázó jelképes leírása a szenvedésnek, valamint annak, mit válaszolt az 

Ószövetség a szenvedés kérdésére. Jób jó ember, aki mindenkivel jót tett életében. Egyszerre 

súlyos csapások kezdik sújtani. Előbb elveszti vagyonát (állatait, istállóit, házait), majd összes 

gyermekét, végül súlyosan fájdalmas betegségbe esik: teste rothadni kezd és oly büdös, hogy a 

lakásban sem lakhat, csak a szemétdombon. Felesége háborogva szidja és biztatja, hogy most 

már ne jámborkodjon, hanem átkozza meg Istent, aki így tesz egy igaz emberrel. De Jób tovább-

ra is hisz, és Istenre bízza magát. Akkor eljönnek legjobb barátai, hogy vigasztalják. De valójá-

ban az ószövetségben elterjedt véleménnyel szembesítik őt, mely szerint minden szenvedés, a 

bűn büntetése. Arra hívják tehát Jóbot, vizsgálja meg magát, milyen bűnöket követett el, ame-

lyekért Isten ily súlyosan bünteti – és bánja meg bűneit. Jób vergődve vizsgálódik éjszakákon át, 

de nem talál megoldást. Eszébe jut, hogy mindig próbált jót tenni, és közben élnek körülötte em-

berek, akik mindig is nyilvánvalóan csalók, álnokok voltak - és akik most boldogan élnek. Testi 

szenvedései és lelki reménytelen vergődései közepette Jób megátkozza a napot, amelyen meg-

született, és azt kívánja, bárcsak nem élne.  

Ekkor szól hozzá Isten: „Világraszóló tervemet ki homályosítja el oly szavakkal, amelyekből 

hiányzik a tudás? Nosza, övezd föl, mint a hős, a derekadat! Kérdezni szeretnélek, világosíts fel! 

Mikor a földet alkottam, hol voltál? Mondd csak meg, ha egyszer oly nagy a bölcsességed! Ki 

határozta meg méretét? Ki zárta el kettős kapuval a tengert, amikor felszökellt az anyaölből, s 

ruhául megalkottam neki a felhőket, és bepólyáztam a felhők homályába, amikor meghúztam a 

határvonalat számára, és gátat építettem, meg kettős kapukat? Adtál életedben parancsot reggel-

nek? Jelölted már ki hajnalpírnak helyét, hogy zárja le szegélyként a földnek szélét? Mutatták 

már neked a halál kapuit, s láttad-e már az alvilág kapusát? Fel tudod fogni a föld egész terje-

delmét, valld csak meg őszintén, érted-e teljesen? Melyik út visz oda, ahol a fény lakik, és a sö-

tétségnek hol a lakóhelye, hogy elkísérhetnéd őket otthonukba, s hazavezethetnéd őket a házuk-

ba? … Nosza, övezd fel a derekadat, mint a hős! Kérdezni szeretnélek! Semmivé akarod tenni 

igazamat, el akarsz ítélni engem, hogy neked igazad legyen?” 

„Jób akkor így válaszolt az Úrnak: Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondo-

lat, amely neked lehetetlen. Én borítottam tervedet homályba, olyan szavakkal, amelyekből hi-

ányzik a tudás. Ezért visszavonok mindent és megbánok, porban és hamuban!” (Jób 38,2-33; 

40,2-4,7-8; 42,1-6) 

                                                 
19 Vö. V. E. Frankl: A tudattalan Isten. EuroAdvice, 2002 



Jób története azzal zárul, hogy Isten mindent sokszorosan visszaad neki, amit elveszített, és 

sokszoros boldogsággal jutalmazza. 

 

Mit mond Jób könyvének tanítása a kereszténynek?  

Mit lát be Jób, és mit kell első lépésként nekünk is belátnunk a minket sötétbe borító szen-

vedés idején? Hogy Isten a Mindenség teremtője, a Végtelen Hatalom, Bölcsesség, Erő és Szere-

tet. És hogy a korlátolt, picinyke emberi agy képtelen megítélni a Végtelen titkait. Az ember ak-

kor bölcs, ha belátja: hogy a véges sosem képes teljességgel megérteni és megítélni a Végtelent. 

– És ha korábban már belátta (majd újra átgondolta), hogy a Végtelen Isten egyben a Végtelen 

Szeretet is, akkor az egyetlen bölcs és egyetlen örömteli magatartás, ha rá bízza magát, és imád-

ságban egyre erősíti magában a bizonyosságot, hogy ez a szenvedés is jelen van Isten terveiben, 

és bizonyosan a javára szolgál. 

Próbálnunk kell átgondolni a világmindenség nagyságát - amelynek figyelembevételére Is-

ten Jóbot is hívta -, és azt, hogy Isten nagyobb, mint a világmindenség, és Ő mégis szeret engem, 

aki semmi vagyok a mindenséghez képest. Az Ő a Végtelen távlatában sejteni kezdem, hogy az 

én szenvedésem nem a világmindenség közepe (ahogyan valamiképp saját szenvedésemet át-

élem), hanem egy porszem, amely ma van, holnap elmúlik, holnapután pedig én magam is elmú-

lok. „Mert ezer év előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt. ... Reggel kihajt, kizöldül, 

estére lekaszálják és elszárad. … Éveinknek száma legföljebb hetven, s ha erősek vagyunk, elju-

tunk nyolcvanig. Ebből is a legtöbb betegség, hiú fáradozás; gyorsan elszállnak, hamar végük 

szakad. Taníts meg számba venni napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére!” (Zsolt 90. 4, 

5-6, 10-12) 

Az Újszövetség ígérete az, ami igazában felülemel a fájdalmon, és újra visszaadja az örömöt, 

mely szerint „ez a világ elmúlik, és elmúlik a kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, meg-

marad örökké.” (1Jn 2,17) Azaz nem szabad aggódnom egy jelentkező betegség miatt vagy a 

holnap kilátástalansága, sötétsége miatt, de Jézus hitében megtehetem, hogy a mai napon, a kö-

vetkező órában keresem Isten Országát, örömmel (Mt 6,25-34), amint erről szólni fogunk…  

 

Befejezésül: 

Már az Ószövetség is megfogalmazza, hogy ma örömteli életet élhetek – még akkor is, ha 

közben testemet-pszichémet szorítja a fájdalom. Mert a test sötétségét túlragyogja a bizonyosság: 

hogy Isten végtelenül jobban tudja, mi tesz nekem jót! Bár teljességgel az Evangélium által ér-

tem majd meg, hogy Jézus által mindenkor értelmes, sikeres életet élhetek!  

 

 

14. A szenvedés öröme az Újszövetségben 

Mélyen elgondolkoztató az esemény-sorozat, amelyben Jézus szenvedéséről kezd beszélni 

tanítványainak. Azután kezdődik, miután Ő Pétert Sziklának nevezte (amelyre Egyházát építi) és 

átadta a főhatalmat neki: a „menyek Országának kulcsait” 

 

Péter nem érti, mit mond Jézus a szenvedéséről  

„Jézus jelezni kezdte tanítványainak, hogy majd Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szen-

vednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, – megölik, de harmadnap feltámad. Péter fél-

revonta, és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal: „Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem tör-

ténhet veled.” De Jézus megfordult és rászólt: „Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem 



arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak.” – Ezután így szólt 

tanítványaihoz: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Aki meg 

akarja menteni életét, elveszíti azt, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja azt.” Mi haszna van 

az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember 

cserébe a lelkéért? Eljön ugyanis az Emberfia Atyja dicsőségében, angyalai kíséretében, és meg-

fizet mindenkinek a tettei szerint.” (Mt 16,21-27) 

Vajon ha én Péter helyében lettem volna, nem ugyanúgy tiltakoztam volna a szenvedés kilá-

tása ellen, mint ő? Hisz Péter úgy gondolta, hogy most kezdődik a békének, a messiási világhata-

lomnak és örömnek a sok próféta által megjövendölt országa, s imént hallotta, hogy ő lesz annak 

első vezetője. Hogyne kellene neki, az első miniszternek tiltakoznia egy ilyen tanítással szem-

ben, amely teljesen ellentétesnek látszik azzal is, amit Jézus előbb kijelentett: hogy „az alvilág 

kapui sem vesznek erőt” ezen az Országon? 

Péter és a tanítványok csak a Szentlélek eljövetele után értették meg Jézus szenvedésének és 

feltámadásának titkát (és azt a sok-sok, az ószövetségi jövendölést, amelyek erről szóltak). Vajon 

nem a Jézusról szerzett egyoldalú ismeretünk kísért-e bennünket is, amikor tiltakozunk Jézusnál 

vagy a mennyei Atyánál, ha váratlan és súlyos csapás ér minket? Bizonyára nekünk is kérnünk 

kell a Szentlelket, hogy tanítson meg minket Jézusnak és a pünkösd utáni apostoloknak szemén-

lelkén át tekinteni a szenvedésre?! 

 

Mit tanított Jézus a szenvedésről, mely által az örömünk oka lehet? 

Krisztus azáltal jött legközelebb az ember szenvedéséhez, hogy maga is ember lett, és Isten 

örök tervének megfelelően, és isteni tudatossággal végigjárta az emberi élet és szenvedés minden 

lépcsőjét. Ezzel mutatta meg leginkább, mennyire közel van Isten minden emberhez, minden 

szenvedőhöz. A betlehemi istállóval és jászollal jelezte, mily közel van a kitaszítottakhoz és haj-

léktalanokhoz. 30 éves munkás életével magához ölelte a névtelen mindennapok munkásait. 

Nem volt hová lehajtania fejét, így is osztozott a szegények, hajléktalanok sorsában. Az őt ért 

sokszoros rágalmak által magára vette a megrágalmazottak fájdalmait. Szenvedésének sokféle 

kínjával végigjárta testi és lelki a szenvedés minden lépcsőjét, és egyesült minden szenvedővel. 

Jézus 3 éves tanító tevékenysége és útjai során kiemelten a szegények és szenvedők felé for-

dult. Nem ment el részvét nélkül semmiféle szenvedés mellett. Meggyógyította a betegeket, fel-

támasztotta a halottakat, szólt a lélekben szenvedőkhöz, a megfáradtakhoz, az igazságért üldözöt-

tekhez, s azt ígérte nekik, hogy minden szenvedésből boldogság, öröm fog fakadni (vö. nyolc 

boldogság). – Jézus minden emberi tette jelzése Isten cselekvésének, szeretetének. Jézus gyógyí-

tásai azt is jelezték, hogy amikor Ő akarja, gyógyít; de ha nem gyógyít, akkor szeretetének ez a 

megnyilvánulása, mi pedig biztosak lehetünk, hogy Ő mindent a javunkra fordít. 

 

Hogyan készült Jézus saját szenvedésére?  

Csodálattal kell olvasnunk az evangéliumokban, hogy Jézus mindig úgy beszél szenvedésé-

ről, mint egész életének és a megváltás művének „beteljesedéséről”: az „Ő órájáról”, amelyre 

várva-várt. 

Elfogatása közeledtével így szól apostolaihoz: „Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az 

Emberfia. 2Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, 

egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. .” –  Jézus ezután rögtön hozzánk is szól: „Aki 

szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki 

nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, 

azt megtiszteli az Atya.” (Jn 12,23-26) 



Jézus mindeközben olyannyira ember is maradt, hogy szenvedett: Az Olajfák Hegyén, majd 

a kereszten feljajdult a fájdalom súlya alatt, de a fájdalomból azonnal átlépett az önátadásba: „Ne 

úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan Te.”- Amikor az Ő órájáról előbb örömmel be-

szélt, most mégis megrendült, majd belső párbeszédbe kezdett az Atyával: „Megrendült a lel-

kem. Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöt-

tem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” Erre szózat hallatszott az égből: „Megdicsőítettem és ez-

után is megdicsőítem.” (Jn 12,27-28) 

Jézus aztán fogalmazta meg a megváltás győzelmének titkát. „Én meg, ha majd fölmagasz-

taltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” (Jn 12,32) Ezek a szavai, majd későbbi jöven-

dölése ismét hozzánk is szólnak: „Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, tite-

ket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20) 

 

Az apostolok is csak pünkösd után értették meg 

Az apostolok értelme, majd igehirdetése a pünkösdi Lélek-áradás után változott meg. Most 

már tudták, mi a véleménye a világnak a szenvedésről, a keresztről, és mi Jézus tanítása. Annál 

inkább biztatták a keresztényeket, hogy fedezzék fel abban Isten végtelen erejét. Pál írja: „A ke-

resztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, 

Isten ereje.” (1Kor 1,18) 

Péter hasonlóan: „Szeretteim, ne lepődjetek meg azokon az égő fájdalmakon, amelyek meg-

próbáltatásul értek benneteket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. Ehelyett inkább 

örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján 

majd ujjongva örülhessetek.” (1Pt 4,12-13) 

Pál és Péter apostolok sokszor fogalmazzák meg annak örömét, hogy részt vehetnek Krisz-

tus szenvedésében – és ezzel együtt az egész világot mozgató megváltás művében: „Én azonban 

nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegez-

ték nekem a világot, és engem is a világnak.” (Gal 6,14) – „Ennek az életnek a szenvedései vé-

leményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.” 

(Rom 8,18) 

 

Befejezésként: Miként válik tehát örömmé a szenvedés? 

Az emberi fájdalmat, kedvetlenséget leginkább az okozza, hogy valaminek nincs értelme. Az 

teszi igazán sötétté a szenvedést, hogy nem látjuk értelmét. A szenvedés akkor válik örömmé, ha 

a keresztény felfedezi, hogy ennek is értelme van, ez is gyümölcsöt terem. 

A hívő keresztény számára tehát külön öröm forrása, amikor megérti: hogy még a legsúlyo-

sabb szenvedést is örömmel vállalhatja, mert nem hiába szenved: Hiszen Jézussal egyesülten 

szenvedhet, és szenvedésével részt vehet Jézus megváltó művében, a világ megváltásában! – 

Ahogyan Pál írta a börtönből: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami 

Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára.” (Kol 1,24). Vele találkozhatok 

tehát minden szenvedésben. Ő kísér engem ott is. És Neki köszönhetem meg, hogy Általa szen-

vedésem is értelmesség válik – ha hittel átadom Neki, egyesítem Vele. Így ízlelgessem szent Pál 

szavait: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hi-

ányzik, testének, az Egyháznak javára.” 

 

15. A megváltás új látásmódja 



Korunk teológiája egészen új módon beszél Jézus megváltó művéről és szenvedéséről. Ez a 

szemlélet számunkra is új módon világítja meg Jézus művét és Ő szenvedését, és ezáltal mi is 

egy új kapcsolatba kerülhetünk Jézussal, az Ő szenvedésével és a megváltás titkával. Amiről 

most elmélkedünk: hogy egy új módon érthetjük meg a megváltás örömét és a szenvedést. 

 

Szent II. János Pál pápa: a Megfeszített új látásáról 

A kereszt és megváltás új szemléletét, amelyről egyes nagy és elmélkedő teológusok már a 

zsinat előtti években írni kezdtek, pápáink közül Szent II. János Pál pápa foglalt össze írásaiban: 

korábban érintette már a Redemptor Hominis, (Emberiség Megváltója) kezdetű enciklikájában, 

különösen pedig ezt fejtette ki a szenvedésről szóló,Salvifici Doloris (Üdvösségszerző Szenvedés 

=SD) kezdetű apostoli levelében. – Az utóbbi olyan mélységekbe vezet, mely sokaknak talán túl 

mély is volt; olyannyira, hogy sok a teológus és lelkipásztor sem fedezte fel e pápai levél jelentő-

ségét, és egyáltalán kevesen ismerik ezt.20 

Mi újat mondhat a teológia Jézusról, és az Ő szenvedéséről – 2000 év tanítása után? És hi-

tünknek e legmélyebb központi titkai hogyan kerülhetnek közelebb hozzánk, mint eddig? Lássuk 

ezt röviden! 

Eddig úgy tanultuk hittanban, és úgy fogalmaztunk, hogy amikor Jézus emberré lett, magára 

vette emberi sorsunkat, majd szenvedéseinket, bűneinket, és így lett megváltónkká. Ez természe-

tesen igazi is. 

A zsinat utáni kor teológiája azonban ráirányítja figyelmünket a Szentírásnak azokra a kije-

lentéseire, amelyek a korábbi elképzelésnél mélyebb titokról beszélnek. Már a zsinaton és a né-

hány korábbi nagy teológusnál megjelent a megfogalmazás, hogy Jézus megtestesülésében, élet-

ében és halálában nemcsak magára vette az emberi természetet, hanem magába vett, magába 

ölelt minden embert: minden emberrel, szenvedővel és bűnössel egyesült. Ismerős a Szentírásnak 

e titkot szemléltető képe: hogy mi Krisztus Titokzatos Teste vagyunk, és mindannyian Krisztus 

tagjai. Ez a misztikus kép ábrázolja leginkább azt, amiről a mai teológia beszél. – Vagyis te és én 

nemcsak megváltottak vagyunk (akiket Jézus 2000 éve megváltott), hanem tagjai vagyunk az élő 

Krisztus Testének: Benne élhetünk a Megváltóban, és Ő mibennünk él. – Így egy egészen új, 

megrázó, és hozzánk még közelebbi titokká válik a megváltás és Jézus szenvedése. Mintegy fog-

lalata lehet a titoknak Jézus kiáltása a kereszten: 

 

Hogyan hagyhatta el Isten a Fiát? 

„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46 vö. Mk 15,34) - kiált fel Jézus 

a kereszten. A történelemben talán a legtöbb könyvet írták erről az érthetetlennek tűnő kiáltásá-

ról. Hogyan hagyhatta el Isten az Istent? 

Ha átélem, hogy Jézus Isten, és Ő megába ölelte az egész emberiséget, akkor válik megsejt-

hetővé, hogy az Isten-Jézus – istenségének végtelenségéből fakadóan – képes arra, hogy minden 

emberrel, és személyesen velem is, kapcsolatba kerüljön; képes arra, hogy minden ember bűneit, 

fájdalmait (az enyémet is) magába ölelje. 

Egy anya képes úgy hordozni a szívében gyermekei fájdalmait, hogy – emberi mérték sze-

rint a legteljesebben azonosul azokkal, és a szíve szinte megszakad a fájdalomtól. Már az Ószö-

vetségi Szentírás is, és még inkább az Újszövetség beszél Isten anyai-atyai szeretetéről (Pl. a 

                                                 
20  II. János Pál: Salvifici doloris (Az emberi szenvedés keresztény értelméről). Bp. SzIT 1984. Az internetről le-

tölthető!) 



tékozló fiú példabeszédben; illetve Jézus egész tanításában). Jézusban Isten végtelen atyai-anyai, 

átölelő szeretete jelenik meg. 

De ha Isten magába öleli az embert, és minden bűnét, fájdalmát, akkor ez az Ő Létének 

„szétszakítása”, „önellentmondása”: maga a halál. Akkor Jézus egyrészt Isten, aki a Tisztaság, a 

Szeretet, másrészt ott „sűrűsödik” benne minden ember: minden emberi fájdalom és bűn, az em-

beri tisztátalanság, szeretetlenség. – Olyan ellentmondás ez: mintha folyékonyan izzó vasra vizet 

öntenének. – Az Isten-Jézust mintegy szétszakítja, keresztre feszíti, fájdalom. – Már az Izaiás 

könyvében találunk jövendölést erről a titokról, bár a zsidók végleg nem értették mit akar ez je-

lenteni „a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, a mi gonoszságainkért 

törték össze, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást…” (Iz 53,4–5;10,11). – Ily módon válik 

„megsejthetővé”, hogy Ő Isten létére így kiált: „Istenem, miért hagytál el engem!?” 

 

A Szentháromság egysége Jézus szenvedésében 

Szent II. János Pál írja idézett pápai levelében: „Jézusnak ezek a szavai (miért hagytál el en-

gem?) az Atya és Fiú elválaszthatatlan egységéből születnek, mégpedig azért, mert az Atya »az ő 

vállára rakta mindnyájunk gonoszságát« (Iz 53,6). … Krisztus a szörnyű teherrel együtt annak a 

rossznak a teljességét is átérzi, amit a bűn – az Istennek való hátat fordítás – foglal magába. Em-

berileg kifejezhetetlen mértékben éli át az Atyától eltávolodó, őt elutasító ember szenvedését. De 

épp a szenvedés útján viszi végbe a megváltás művét” (SD 18). 

Korábbi hitoktatásunk alapján sokan úgy képzelik, hogy valamiképp az Atya, vagy a Szent-

lélek külön áll a Fiú szenvedésétől. Valójában az új kor teológiája rámutat, hogy a Szenthárom-

ság személyei mindig együttműködve cselekszenek, még ha minden személynek is megvan a 

külön „feladata”. Úgy kell tehát látnunk, hogy Jézus szenvedésében teljességében részt vett az 

Atya és a Szentlélek is, bár maga Jézus volt az, aki emberré lett, és így végrehajtotta a Szenthá-

romság e szeretet-tettét. 

 

A megváltás által mindent betölt Isten szeretete 

Jézusnak ebben a kiáltásában teljesül be a megváltás. – Jézus magába ölelte azokat, akik a 

bűn vagy fájdalom hatására így kiáltanak: „Istenem miért hagytál el engem?” - magába ölelte az 

Isten-nélküli emberiség fájdalmát.” Olyannyira magáévá tette az emberiség fájdalmát, hogy ma-

ga is átérezte az Atyától való távolságot. Miközben Jézus a bűnben kimondott NEM-ek fájdalmát 

hordozza, Ő IGEN-t mondott az Atyának. Kiáltása Jézus utolsó szavaival teljesedtek be: „Atyám, 

kezedbe ajánlom lelkemet!”  (Lk 23,46) 

Jézusnak ez a tette megújította az egész emberiséget: Azelőtt úgy tűnt, hogy vannak pillana-

tok, amelyekben nem lehet találkozni Istennel, amikor Isten is elhagyta az embert. „Krisztus ke-

resztjében azonban nemcsak hogy beteljesedett a megváltás a szenvedés által, hanem megváltást 

nyert maga az emberi szenvedés is” – írja II. János Pál pápa (SD 19). – Mert „Krisztus megváltó 

szenvedésével részese lett minden ember szenvedésének!” Mert „Jézus szenvedésével és halálá-

val él abban, akit így szeretett, az emberben” (SD 20). Mert „Krisztus önnön üdvözítő szenvedé-

sével ott lakik minden emberi szenvedés mélyén” (SD 26.). 

 

Nincs a világnak olyan sötétsége, amelyben Jézus jelen ne volna  

Jézus élete és halála tehát nem csupán annyit jelent, hogy Ő 2000 éve felajánlotta életét, 

szenvedését és halálát megváltó áldozatul az emberek bűneiért „cserébe”. Sokkal, sokkal többről 

van szó. Ő isteni szeretetében vállalta, hogy saját Testévé tesz-, magába ölel bennünket, az egész 

emberiséget a világ kezdetétől a világ végéig: hogy bűneinkkel, gyengeségeinkkel együtt, Isten-



hez emeljen minket. – Jézus azt mondja nekem is: „Ismerem szenvedéseidet! Magamhoz ölellek 

és szeretlek! Meghaltam érted, minden sötétségedért, bűnödért, bukásodért! Új, isteni életet 

kezdhetsz!” – „Amidőn tehát az ember a hit által megismeri Krisztus szenvedését, egyúttal saját 

szenvedéseit is felfedezi benne, s ezek a hit által új jelentést kapnak számára” (SD. 20). – Azóta 

nincs a világnak olyan sötétsége, amelyben Isten=Jézus titokzatosan jelen ne volna. 

II. János Pál egy gyakorlati útmutatást ad: „A szenvedés értelme akkor nyílik meg az ember 

előtt, ha felveszi keresztjét, s lélekben egyesül Krisztus keresztjével” (SD 26), illetve, ha letérdel 

lelkében a Keresztrefeszített elé: és leborul a Szeretet e végtelen titka előtt, és hálát ad ezért, amit 

tett Ő… 

 

Elhatározásod legyen, 

hogy próbálj a következő napokban az értünk Kereszteszögezett Isten előtt imádkozni: Éld 

át, hogy Isten Jézusban nagyobb szeretettel fordult feléd, mint eddig sejtetted: Ő veled van, át-

ölel, minden fájdalmaddal, kicsinységeddel együtt, és Istenhez emel, ha Neki adod magad! 

Valahányszor sötétséget, vagy fájdalma érzel, tudatosítsd, hogy Ő ezzel együtt magához-

magába ölelt téged. Köszönd meg tehát, hogy az örökkön élő Feltámadott szívében vagy (az is-

teni szívben, amelyben ott van az egész emberiség). Ő megváltott téged és szeret úgy, ahogy 

most vagy. Indulj el Vele, és szerezz örömet embertársaidnak, hiszen Ő erre küld. Így Benne, 

Vele új, és hálától ujjongó isteni életet kezdhetsz, minden szenvedés közepette is. 

 

 

16. „Nekem Jézus se tud megbocsátani”? 

 

Nem tudok szabadulni bűneimtől… 

Egy fiatalember jött tanácsot kérni, levert arccal. „Havonta szoktam gyónni, de egy hibám 

mindig visszatért. Egy fél éve teljes szívvel elhatároztam, hogy nem követem el többször. Egy 

ideig sikerült, aztán ismét visszaestem. Akkor egy ideig nem jöttem gyónni. Minek gyónjam 

mindig ugyanazt? – A csalódottság érzet támadt bennem önmagam iránt is, meg a jó Isten iránt 

is. Én ennyire sem vagyok képes? – És a jó Isten sem segít? Azóta nem is áldoztam. De most 

eljöttem, hogy tanácsos kérjek: tudok én még valamit tenni? Isten meg tud így bocsátani ne-

kem?” 

Elmeséltem neki, mekkora nagy vigasz nyújtottak számomra is Szent Pál sorai, melyek ta-

núsítják, hogy ő is küzdött a folyamatos visszaesésekkel (aminthogy más szentek is alázattal 

beszámoltak erről). 

 

Szent Pál is küzdött gyengeségeivel 

Szent Pál így ír: Én is „testi vagyok, és a bűn rabja. Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem 

azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök.” Így „valójában nem is én cselekszem, hanem 

a bennem lakó bűn…Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. 

Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. 

Így ezt a törvényt látom: bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok készen. A belső ember sze-

rint az Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd értel-

mem törvénye ellen, és a tagjaimban levő bűn törvényének rabjává tesz. Én nyomorult! Ki vált 

meg e halálra szánt testtől? Hála az Istennek, Urunk, Jézus Krisztus.” (Rom 7, 14-21) 

Pál másutt a rendkívüli kegyelmekről ír, melyeket kapott, de hozzáteszi: „hogy a nagyszerű 

kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul 



csapkodjon, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg 

tőle, de azt felelte: „Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a 

maga teljességében.” (2. Kor 12,7- 9) 

Óriási vigasz, hogy még a nagy apostol, Szent Pál is küzdött gyengeségével. Pált a Szentlé-

lek arra a bölcsességre vezette el, hogy saját erejéből nem képes megújulni, csak ha jobban meg-

vallja kicsinységét, és Jézus erejét kéri. Addig győznek rajtunk a kísértések, amíg igazán aláza-

tossá nem válunk, s amíg át nem jár a tudat, hogy csak Jézus „kegyelméből vagyok az, ami va-

gyok” (1Kor 15,10), hogy csak Ő „válthat meg a halálra szánt testtől”, azaz hogy az Ő ereje az 

én gyöngeségemben fog tudni megnyilatkozni. 

 

Tudok-e igazán hinni a bűnbocsátó Jézusban? 

A lelkivezető nem ritkán találkozik ilyen fájdalmas vallomással is:„sokszor eszembe jutnak 

korábbi bűneim, és félek, hogy hiába gyóntam meg azokat, azóta is méltatlanul járulok szentál-

dozáshoz, mert e visszaeséseket, bűnöket Jézus sem bocsátja meg nekem”. 

Láttuk, a szentek is küzdöttek hibáikkal, amíg a lelki élet egyre magasabb fokára jutottak.  

A küzdelemben egyik feltétlen lépés, hogy megújuljak hitemben: hogy Jézus valóban meg-

váltott engem, és hogy az apostolainak átadott bűnbocsátó hatalomban Ő maga működik.  

A teljes bűnbocsánattal kapcsolatban az egyházatyák is gyakran hivatkoznak Isten ígéretére, 

melyet Ő már az Ószövetségben is kinyilatkoztatott. Ezt többször megfogalmazták a szent szer-

zők a Szentlélek kinyilatkoztatásából - pl Izaiás próféta által: „Ezt mondja az Úr. „Ha olyanok 

volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a 

bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú.” (Iz 1,18), vagy a zsoltárokban: „Nem bűneik szerint bá-

nik velünk, és nem vétkeink szerint fizet vissza. Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan 

nagy irgalma az igazak iránt. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tő-

lünk bűneinket. Ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik.” 

(Zsolt 103,10-13 

 

Nincs a világnak olyan sötétsége, melyet Jézus ne váltott volna meg 

Előző fejezetünkben megalapoztuk már ez alcímben megfogalmazott állításunket. Gyer-

mekkori hittanunkon tanultak alapján Jézusra általában úgy tekintünk, mint aki 2000 évvel ez-

előtt magára vette bűneinket és meghalt értünk. Ma az egyház, a teológia sokkal elmélyültebben 

látja ezt a Szentírás alapján. Hiszen a kinyilatkoztatás nemcsak azt mondja, hogy Jézus magára 

vette bűneinket, sokkal gyakrabban azt mondja, hogy Ő magába vett minket: pl. titokzatos testé-

ben, amelynek tagjaivá tett minket. – Jézus azért halt meg, mert önmagában, saját testében hor-

dozta a bűnös és sebzett emberiséget, s magában hordozott engem is, és emelt fel, váltott meg.  

 

Légy biztos, hogy Jézus megváltott és felemelt! 

Chiara Lubich több elmélkedése, könyve arra vezethet el minket, hogy a Jézus megváltásá-

ba, megbocsátásba való bizonyosságunkat megerősítse, illetve e bizonyosság gyakorlásának útjá-

ra vezessen. Irányelvei megújítóan hatott rám, amikor magam is visszaeséseim miatt szenved-

tem.  

„Higgy, higgy a Szeretetben! Ha Ő mindent odaadott érted, mindent meg is bocsátott az első 

pillanattól kezdve, amikor látta, hogy bánod. Űzd el az aggályokat. Miután Jézus elszenvedte 

érted az elhagyatottságot a kereszten, nem hiszed, hogy meg tud bocsátani neked?”  



„Tudom: el fogsz bukni. Én is gyakran- mindig elbukom. De mikor felemelem a tekintete-

met, és Őrá nézek, aki túlcsorduló Szeretetében keresztre szegeződött, hagyom, hogy megsimo-

gasson Végtelen Irgalma, és tudom, hogy egyedül csak ez diadalmaskodhat bennem.  

Mi értelme lenne végtelen irgalmának? Miért lenne Ő a kereszten, ha nem a bűneink miatt?”  

„Higgyük el, hogy Jézust az vonzza hozzánk, ha alázattal, bizalommal és szeretettel feltárjuk 

előtte bűneinket.  

Mink van, ami mi odaadhatunk neki? Hiszen mindenünket Tőle kaptunk! Ami igazán a mi-

énk, az a szabad akaratunk – azaz a bűneink, botlásaink. Lelkünket csak úgy egyesíthetjük Vele, 

ha egyedüli ajándékként bűneinket ajánljuk fel neki! 

Menj hozzá, aki ott él a szívedben, és valld meg neki bűnödet, minden pillanatban  

Gyűjts össze minden tökéletlenséget, minden nem helyén való érzelmet, az ember voltunk 

minden gyümölcsét, amit magadban hordozol, és ajánlj fel neki mindent! 

„Jézus irgalma egyedül bűneinkre, gyengeségeinkre vágyik. (Hiszen ezekért halt meg!) 

„Ahhoz, hogy egyesüljünk Jézussal, egyetlen eszköz létezik: a bűneink.  

Minden más gondolatot el kell távolítani a lelkünkből. Higgyük el, hogy Jézust csak az 

vonzza hozzánk, ha alázatosan, bizalommal és szeretettel feltárjuk előtte bűneinket. 

Mi önmagunkban semmik vagyunk, és tetteink nyomorúságosak. 

De neki, irányunkban csak egyetlen jellemzője van: az Irgalom.  

Lelkünket csak úgy egyesíthetjük Vele, ha egyedüli ajándékként nem az erényeinket, hanem 

a bűneinket ajánljuk fel neki! 

Gyűjts össze minden tökéletlenséget, minden nem helyén való érzelmet, ember voltunk 

minden gyümölcsét, amit magadban hordozol. És ajánlj fel neki mindent! 

- Alázattal (=azzal a tudattal és meggyőződéssel, hogy semmi mást nem tudsz adni Neki, 

csak ami a tiéd). 

- Szeretettel (=teljesen a Szeretett személy felé forduló lélekkel: azzal a bizonyossággal, 

hogy Ő annál nagyobb szeretettel tekint rád, minél inkább megvallod Neki vétkeidet, azok legfi-

nomabb árnyalatait, s ezzel minél nagyobb csapást mérsz magadban az önszeretetre). 

- Bizalommal (=biztosan abban, hogy Ő semmi másra nem vágyik, mint hogy ’Üdvözítő’ 

legyen, hogy hasznosítsa Vérét, hogy megszenteljen téged! Mit érne Irgalma, ha nem találna 

nyomorúságot? Jézus, az Irgalom, nem vágyik semmi másra, csak a mi nyomorúságunkra! Hi-

szen életét adta ennek gyógyításáért.)” 

Jézus ekkor azt mondja neked: hidd el, a szívemben vagy, és minden elesésed után visszave-

zetlek az isteni életre. Adj végtelen hálát ezért: örülj, hogy meghaltam érted, és így szeretlek.21 

 

Befejezésül – erősítsük meg hitünket 

Miután ezeket a gondolatokat én magam ismételten átelmélkedtem, ezekből erőt merítettem 

ahhoz, hogy amikor ismételten hibáztam, ne hagyjam magam elmerülni tehetetlenségem érzésé-

be, hanem azonnal lépjek ki e fájdalomból, boruljak Jézus elé, öleljem át lábát. És miután bocsá-

natot kértem tőle, adjam oda az Ő végtelen szeretető irgalmának nyomorúságos önmagamat, 

majd kérjek Tőle új erőt a következő lépésekhez, a következő „jelen pillanathoz” Így feltámadt 

bennem is egy erős, rendíthetetlennek érzett új öröm: melyet Jézus szerető irgalmának ölelése 

                                                 
21 Chiara Lubich: Az elhagyott Jézus és az élet a mozgalom kezdeti időszakában írt levelekben. (Kézirat). Chiara 

itt idézett gondolatait e kötetéből, több oldalról gyűjtöttem össze. Vö. a témához még ugyanő: Miért hagytál el 

engem? Budapest, Szent István Társulat-Új Város, 1998; Ugyanő: A kiáltás. Budapest, Új Város 2001. 



vált ki, és a bizonyosság öröme, amelyet Ő ad, Ő biztosít.22 – Tegyük meg mindnyájan ezt a lé-

pést: imádkozzuk át, mit jelent számunkra, hogy Jézus megváltott minket, és hogy miként tu-

dunk ezáltal teljesen újat kezdeni! 

 

17. Miért engedi meg Isten a rosszat? 

 

Miért engedi Isten a szenvedést, és a világban levő gonoszságokat? – A rossz és a szenvedés 

kérdéseire senki a világon nem tud választ adni. Láttuk milyen választ adnak erre – a maguk lá-

tásmódja szerint - a buddhisták, és milyen egyedülálló az a válasz, melyet Jézus ad.  

Sokan számon kérik Istent, amint végső szenvedésében Jób is tette. Nem gondoljuk át, hogy 

Ő a Végtelen – akit a mi porszemnyi eszünk sosem tud megérteni. 23 De Ő mégis utat mutat, és 

egy végtelen bizonyítékot és választ ad arra, hogy Isten a rossz és a szenvedés értelmetlenségei 

közepette is szeret.  

 

Jézus nem csak a barátunk – Ő a Végtelen! 

Jézus a barátunknak mondta magát, testvérré tett bennünket, hogy vele együtt az Atya gyer-

mekei lehessünk. Mégis hiba, melyből sok tévedés származhat, ha csak úgy gondolok Rá, hogy 

Ő a barátom. Nem felejthetjük el soha, hogy Ő egyben a Végtelen Isten. Az Atya benne és általa 

teremtette a világmindenséget, és Ő teljesen egy az Atyával, a felfoghatatlan Végtelenség. Ha ez 

tudatos bennünk, akkor nem vetjük Isten szemére, hogy miért ért bennünket fájdalom, miért van 

a halál, a rossz a világban. 

 

Honnan van a rossz, a szenvedés a világban? 

Egy hívő asszonynak meghalt a gyermeke egy balesetben. Az ő hite nem roppant bele ebbe, 

de a férjéé igen. Az asszony elhozta őt, hogy legyek segítségére. A férfi fájdalmas keserűséggel 

tette fel a kérdést: Ha Isten szeretet, miért engedte meg ezt? – Sokan felteszi e kérdést, hasonló 

esetekben, ha nem elég mély a hitük: Ha Isten teremtette a világot, hogyan teremthetett bele an--

nyi szenvedést, gonoszságot. Ha Isten a Szeretet, miért halnak meg gyermekek vagy a gyerme-

kes szülők mély űrt hagyva maguk után. Miért és honnan van az ártatlanok szenvedése, a népir-

tások, százezreket kipusztító járványok? Hogyan engedhette meg Isten a Gulágokat, ahol a Szov-

jet rendszer milliókat kínzott meg és irtott ki, hasonlóan, mint Auschwitzban a németek? Hogy 

engedheti meg, hogy ma néhány tucat ember kezében legyen az emberiség vagyonának fele, mi-

közben milliárdnyi szegény az éhhalál küszöbén szenved, és évente 10 millió gyermek hal is 

éhen? 

Számon kérjük Istent, amint Jób is tette végső szenvedésében. Nem gondoljuk át, hogy Ő a 

Végtelen – akit a mi véges eszünk sosem tud teljesen megérteni. De Ő mégis utat mutat, hogy 

megsejtsük a kérésre a választ. 

 

Jézus válaszai a szenvedésre 

Jézus egy olyat választ adott, amilyen egyetlen vallásban sem található, sőt el sem képzelhe-

tő. Ő maga eljött ebbe a világba, és Isten létére vállalta világunk minden terhét, a szenvedést, a 

rágalmakat és a gonoszság okozta halált, azért, hogy megtanítson bennünket: az adott világban is 

                                                 
22 Szent Faustina nővérnek, az isteni irgalom apostolának naplójában is olvastam később hasonló gondolatokat 

Jézus felemelő irgalmáról Napló 1485.pont 
23 Vö. Jób 38-39 fej. 



járhatjuk Isten útját. – Jézus azt ígérte nekünk, akik Őt követjük, hogy ha ebben a világban átad-

juk magunkat Neki, ha egyesítjük fájdalmainkat Vele, aki a fájdalmak útján váltotta meg a vilá-

got, akkor minden látszólagos akadály lépcsőfokká válik előrehaladásunk útján. A hívők bizo-

nyossága minden sötétségben az, hogy „az Istent szeretőknek minden javukra válik" (Róm 8,28). 

A világban létező bűn és a szenvedés kérdésére saját értelmünkkel is találhatunk bizonyos 

válaszokat: 

 

A szabad akarat és a bűn 

Csak azért jöhet létre, mert Isten szabad akaratot adott az embernek, s ez azzal a következ-

ménnyel jár, hogy tehet rosszat, elkövethet gonoszságot is.  

Isten Országa nem olyan, mint egy evilági ország. Isten Országa a hívő emberek szívében és 

a hívő emberek „között” él: bennük és közöttük kell mindig újra megvalósulnia. Magunkban 

tapasztaljuk, hogy minden nap újra döntenünk kell a jó mellett! Isten Országa is minden ember-

ben és minden történelmi korszakban ott jelenik meg, ahol a keresztények személyesen újra dön-

tenek Jézus, illetve lelkiismeretük mellett. 

 

A világot sújtó sok csapás és a természet törvényei 

Hogyan egyeztethetjük össze értelmünk alapján, hogy miközben Isten a Szeretet, a világot, 

az embert kínozzák a testi és lelki szenvedések és a halál, a járványok és a természeti csapások 

melyekben százezrek és milliók halnak meg, noha semmi bűnt nem követtek el? - Isten adott 

egyfajta "öntörvényűséget" a világnak, s ez sajátosan megnyilvánul egyrészt a szabad akaratban, 

másrészt abban, hogy nem "javítja ki" folytonos csodákkal az anyagvilág törvényeit és rendjét 

(amelyek magukkal hozzák pl. a természeti csapásokat, a betegségeket és halált is). Isten terve 

rólunk az, hogy ebben az adott világban éljünk az Ő törvényei szerint, és ismerjük fel itt az Ő 

szeretetét. Hiszen Ő maga is végigjárta ennek a világnak útjait érettünk. 

 

Befejezésül:  

Boruljunk le a végtelenül irgalmas, jóságos, hozzánk lehajló Végtelen Isten előtt, aki a Vég-

telenből lekicsinyedve lett emberré, hogy megláthassuk Isten jóságát, irgalmát, és hogy kiemel-

jen minket a sötétből, a bűnből. 

Próbáljuk minden ilyen helyzetünkben és a szentmisében egy új hittel és leborulással imád-

kozni: Uram irgalmazz! A szentmisében az „irgalmazz”, a leborulás és bocsánatkérés szava után 

járja át szívünket a végtelen hála, hogy Ő mit tett értünk. Hogy aztán igazi örömmel énekeljük a 

Dicsőséget, majd az Alleluját, és ez a dicsőítés és öröm járja át életünket.  

 

 

18. Hogyan válik örömmé a szenvedés  

– a keresztény és a buddhista számára? 

 

Egy hívő buddhista elmondta, hogy egy ők azért sem tudja elfogadni a kereszténységet, mert 

a keresztények egy számukra érthetetlen, és hitetlen magatartást tanúsítanak – ha a szenvedéssel 

találkoznak. 

 

Nem hisznek személyes Istenben, mégsem félnek a szenvedéstől 



A buddhisták nem hisznek egy Személyes és Szerető Isten létében. Ők a világban uralkodó 

végtelen törvényekben, illetve azok végső okában, egyfajta személytelen Abszolútumban hisz-

nek. Órákat tudnak elmélkedni a végtelen személytelen Világ-Erő titkán. Életcéljuk, hogy kö-

zömbössé váljanak az anyagi-testi világ fájdalmaival szemben, és „kiüresedve”, megszabadultan 

átadják magukat az Abszolútumnak, a végtelen világ-törvénynek. Ha ez sikerült, akkor érik el 

céljukat. Akkor megszabadulnak a szenvedésektől és bele-semmisülnek a Nirvánába. 

A buddhista számára nem úgy vetődik fel a rossz problémája, mint egyes, nem teljesen le-

tisztult Isten-képpel rendelkező keresztények számára. Vallásukban a világnak megvan a maga 

törvénye a „karma”, eszerint minden negatív tettünk negatív gyümölcsöt terem, vagy ebben az 

életben, vagy egy (a lélekvándorlás tana szerinti) másik életünkben. A szenvedés tehát a karma 

törvényének megfelelő, valamilyen cselekedet következménye, és egyben a megtisztulás útja is. 

A buddhista ezért fogadja békével a szenvedést, és abszurdnak tűnik számára, hogy valaki 

vádolhatná a Végtelen és emberi értelmet meghaladó Abszolútumot bármilyen szenvedés miatt. 

A buddhistává lett keresztények jelentős része azért lett buddhistává, mert egy hasonlóan té-

ves isten-kép élt bennük. Ők menedéket kerestek egy olyan isten elől, aki folyton számon tartja 

bűneinket, és azokért bünteti, sújtja az embert. Ha Isten a szeretet istene, hogyan verhetné oly 

sokféle csapással az emberiséget. Ennél érthetőbb számukra a Világ-törvény, a Karma tana, illet-

ve a csapásoktól, büntetésektől való félelemnél járhatóbbnak tűnik számukra a lélekvándorlás, 

amelyet a megtisztulás békésebb és logikusabb útjának vélnek. 

 

Ha hiszünk, hogy Isten szenvedett értünk – ne lenne értelme a szenvedésnek? 

A buddhista nem hisz a személyes, szerető Istenben. Nem tudja elképzelni, hogy a Végtelen, 

a világmindenséget meghatározó és átfogó Abszolútum, bármiféle közösséget tudna vállalni a 

porszemnyi és rosszra hajló emberrel. Ebbe a világlátásba nem fér bele, hogy valaki szemrehá-

nyást mer tenni az Abszolútumnak a szenvedésért. 

Mi keresztények nem egy személytelen Világ-erőben hisszük, hanem a Végtelen, személyes 

Istenben, aki szeret bennünket. Sőt abban hiszünk, hogy a Végtelen és a mindenséget teremtő 

Isten lehajolt hozzánk: Ő a Mindség teremtője és Ura végtelen és abszurd szeretetében emberré 

„kicsinyedett”, sőt életét adta azért, hogy istenivé tegye a mi életünket. Abban is hiszünk, hogy 

Krisztus nyomában át kell mennünk ugyan a földi szenvedéseken, de e rövidke szenvedés után 

egy örök életben személyesen tovább élhetünk a minket szerető Isten „ölén”, közösségben sze-

retteinkkel, embertársainkkal. 

Keresztény testvéreim! Nem ellentmondás-e, hogy azok, akik nem tudnak hinni abban, hogy 

Abszolútum szeretni tudna bennünket, jobban tisztelik ezt az Abszolútumot, és az ő törvényeit, 

mint ahogy mi tiszteljük és elfogadjuk a Szeretet- Istennek terveit, melyek ugyan ma beláthatat-

lanok, de hitünk szerint odaát nyilvánvalóvá válnak. 

Nem érthetetlen-e, hogy azok, akik nem hisznek a mennyországban, ahol az emberi személy 

tovább él, jobban el tudják fogadni a szenvedéseket, mint egy keresztény, aki hihet abban, hogy a 

földi „rövidke szenvedés után” az örök életre támadhat fel, és személyesen találkozhat a Végte-

len Szeretet Istennel? (1 Pt 5,10) 

 

Félreértjük Jézus közelségét 

Amikor magamban feltettem a kérdést, miként születhettek a fenti abszurd ellentmondások, 

egy megsejtésre jutottam: Jézus oly közel jött hozzánk, olyannyira barátunkká, testvérünkké lett, 

hogy közelsége miatt el tudunk feledkezni arról, hogy Ő a Végtelen, a megfoghatatlan Isten, az 

Atya képmása. Ezért számon merjük kérni Istentől ha valami nem a mi terveink szerint történik, 



mintha egy velünk egyenlő embertől kérnénk számon valamit. – Vagyis sok kereszténynek nincs 

helyes Isten-képe. Barátnak képzeli Jézust, de nem gondolja át, hogy Ő egyben a Végtelen Isten 

is, akit a mi véges eszünk nem tud felfogni. 

Amikor megismertem a buddhizmus alapvető tanításait, ez segített abban, hogy még sokkal 

jobban átéljem a világot teremtő, és a világnak törvényt adó Isten végtelen nagyságát. Amikor 

eszembe jutnak a mélységes összeszedettséggel elmélkedő buddhisták, vagy látom az őket ábrá-

zoló képeket, örülök, hogy ők ilyen szépen tudnak imádkozni. De egyúttal még jobban átjárja 

szívemet a hála, hogy én a Végtelen Szeretet-Isten előtt imádkozhatok. Ő nem átallotta átlépni a 

határt, amely az Abszolútum és a porszemnyi teremtmény között húzódik!  

Többször kérdezem Őt, mit nem tanítanak helyesen Róla a papok és a hittanárok, hogy taní-

tásuk nyomán nem ébred a keresztényekben nagyobb hála az élő Isten iránt, mint a buddhisták-

ban a személytelen Abszolútum iránt? – Ha a buddhizmusnak a Mindenség és a Karma iránti 

tiszteletére gondolok, ez segít a szenvedés, a lelki homály idején. Mert a buddhistavallás joggal 

tiszteli a Mindenséget és a Kármát, és joggal éli át emellett a saját kicsinységét. 

De hiszen a mindenséget teremtő Isten törvényeinek szépségéért nekünk is hálásan kell len-

nünk, hálát adva az Ő irántunk való, teremtő szeretetéért is. A Végtelenhez fordulás a keresztény 

számára a Szeretet-Istenhez fordulás jelent, mely a hála és dicsőítés magasába repíti; és ez a test 

sötétségében is örömmel tölti el lelkünket. 

 

Befejezésül  

olvassuk el gondolkozva és imádkozva Babits Mihály versét: 

 

Zsoltár férfihangra – Consolatio mystica 

Tudod, hogy érted történnek mindenek – mit búsulsz? 

A csillagok örök forgása néked forog 

és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog 

a te bűnös lelkedért. 

Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs 

Madárka tolla se hull ki, – ég se zeng, – föld se remeg, 

hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg, 

aki téged meg nem ért. 

Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, 

hogy benned teljesedjenek; – s korok történetét 

szerezte meséskönyvedül, – s napba mártotta ecsetét, 

hogy kifesse lelkedet. 

Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind teneked! 

És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot,  

hogy gazdag legyen a lelked? … 

 

19. Mim van, amit nem adtam még át Istennek? 

Az alábbiakban egy olyan személyes tapasztalatot írok le, amely egyeseknek segíthet, akik 

hasonló korszakokat élnek át, de mások számára talán túl személyesek vagy éppen nem aktuáli-

sak. – Ennek tudatában kérem az Olvasót, hogy lássa, neki szól-e a fejezet, vagy nem. 

 

Tapasztalatom a mély sötétségről – és a félelemről 



Korábban sokszor megtapasztaltam, hogy a lelki sötétségben, fájdalomban is lehet örülni, de 

egy alkalommal olyan sötétségbe kerültem, amelyben úgy éreztem, hogy a Jézusba vetett hit sem 

tudja diadalra vinni bennem a békét. 

Egy súlyos kimerültségi állapotban ért el a lelki sötétség. Ehhez csatlakozott egy kemény fi-

zikai fájdalom is. – A megbetegedést és fájdalmat az váltotta ki, hogy nem sokkal korábban két-

szer is kaptam szteroid gyógyszert, és az orvos szerint ez legyengítette ellenálló képességemet. 

Ez okozhatta, hogy kijött rajtam az övsömörnek egy durva formája. Testem jobb felén vörös fol-

tok keletkeztek, melyek erősen fájdalmas pattanás-szerű daganatokká váltak. Nem tudtam se 

ülni, sem jobb oldalamon feküdni, mert ott voltak a fájó daganatok. Az interneten olvastam e 

betegségről: „Minimum két hétig, maximum egy hónapig tart.” Egy közeli ismerősöm megvi-

gasztalt, hogy nála még tovább tartott. Közben jelentkeztek erős izom-görcsök is. Néhány napi 

váltással egy-egy másik izmom kezdett görcsölni, többnyire éjszaka. Hol a lábamba, hol a com-

bomba vagy más testrészbe állt be a görcs. A nyakamat, fejemet nem tudtam úgy fordítani, hogy 

ne fájjon. Éjjelente csak 1-1 órát tudtam egyfolytában aludni, az éjjelek kínlódásokkal teltek. 

Sok éve éltem lelki életet, és másokat is vezettem a lelki élet útján. Megszoktam, hogy min-

den reggeli imában felajánlom napomat és szenvedésemet Jézusnak, s ekkor (a lelki sötétség 

közepette is) béke költözött lelkembe. De ez alkalommal valahogy nem érkezett a megbékélés.  

Egy imámban kértem a Szentlelket, világosítson meg, miért nem tudok megszabadulni most 

az aggodalomtól? Az Ő fényében egyszercsak azt éreztem, hogy nem adtam át életemet minden-

ben Istennek. Nem tudtam rögtön, mi is az, ami nincs rendben, hiszen sokszor és átgondoltan 

felajánlottam már Jézusnak mindenemet, életemet, jövőmet. - Mi lehet még, amiben nem mond-

tam ki neki feltétel nélkül, hogy „legyen meg a Te akaratod” – s aminek elvesztésétől félek? 

Imámban lassan világossá vált: attól félek, hogy el kell hagynom a 25 éve általam alapított 

plébániát, mert ha betegségem, illetve besötétedett állapotom nem szűnik meg, nem leszek képes 

a nagyon sok szent feladatot adó plébániának és benne a sok-sok egyénnek és közösség gondo-

zására (illetve fokoláre társaim juttattak erre a döntésre). Közelítve a 75 évhez nyugdíjazásomat 

kell kérnem. – Plébániámnak pedig minden egyes tagját szerettem, azt hiszem csak ahhoz hason-

lítható módon, ahogy egy anya vagy apa szereti gyermekeit. Féltettem is őket, különösen azokat, 

akik a megtérés folyamatában voltak vagy olyan lelki helyzetben, melyben nagyon számítottak 

támogatásomra. – Az elszakadás félelemétől kell tehát megszabadulnom. 

 

Mit kell ilyenkor tennem? 

Az Oltáriszentség előtt hosszan térdelve imádkoztam át helyzetemet: Hiszen Isten jobban 

tudja mi a jó nekem, és Ő minden történést, elszakadást javamra akar fordítani. Újra meg kellett 

győznöm magamat arról, hogy ez most is igaz.  

Mit kell tennem tehát? Felidéztem a korábbról jól ismert jézusi gyakorlatot, mely szerint úgy 

védhetem meg magam a szorongató aggódástól, ha nem gondolok a holnapra, csak a mára. Azaz 

csak a mai nap estéjéig kell átadnom magamat Neki, a holnapról majd Ő gondoskodik (Mt 6,25-

34). Ahogyan ez a bizonyosság kezdett átjárni, ahogyan ezt a félelmemet kezdtem átadni neki, 

kezdett újra megjelenni a szívem mélyén, a sötétségek közepette is, az öröm. - Kértem a Szent-

lelket, erősítse hitemet, és újra nekivágtam az életnek, az épp következő jelen pillanatoknak.  

Nemsokára bekövetkezett, amitől féltem, de amit eddigre már odaadtam Jézusnak: nyugdíj-

ba kerültem. Új helyzetemben az is növelte bizonytalanságomat, hogy most új plébániára kerü-

lök majd, ahol kisegítőként fogok működni, és ott minden és mindenki új lesz körülöttem. Mivel 

ekkorra erősen romlott az arc és név-memóriám, ez tovább növelte félelmemet elkövetkező hely-

zetemtől. – Imádkozás közben egyszercsak átéreztem, hogy ebben is következetesnek kell len-



nem korábban kimondott odaadásomhoz, hiszen akkor már igent mondtam mindenre. Ehhez kell 

tovább tartanom magam, még ha új és új kísértések támadnak is. 

Nyugdíjazásom kézhez vételekor tehát rám szakadt a teljes sötétség (mely jellemző kísérője 

minden nagy elszakadásnak), de a lelkem mélyén mégis – legalábbis minden imában - megjelent 

a béke és az öröm: hogy Isten akaratát, vezetését követem. – Tudtam, hogy az elszakadás de-

presszióval szokott együtt járni, de abban is biztos voltam, hogy – mivel hiszek – ez a sötétség 

idővel csökkenni fog bennem, majd megszűnik.  

Új helyzetem első estéjén az a békét adó megállapítás született bennem, hogy elmúlt egy 

nap, és sikerült végigélnem azt, a „csak ma” szellemében.– Napról napra folytattam a Jézus által 

kijelölt utat. Minden reggel újra át kellett imádkoznom, meg kellett terveznem: hogy „csak ma” 

estig akarok Vele élni. Napról napra mintegy gátat kellett emelnem, hogy megvédjem lelkemet 

az aggódás sötét támadásaitól. Jézus pedig valóban néhány hónap múlva már gyógyítani kezdett, 

s lassan betöltött fényével. 

Hitünk titkai, avagy logikus következményei közé tartozik ez, hogy a hit gyógyítja a lelket, 

sőt a testet is. (Amint ezt állítja az orvostudomány és a lélektan.) Ezt tapasztaltam magamnál és 

sok más ismerősömnél is, akik ráléptek erre az útra. A hitből fakadó bizonyosság és az Jézushoz 

kapcsolódás a testi és lelki gyógyulásunk eszköze és útja is volt.  

 

A sötétségek ismételten tudnak jelentkezni 

Évek múltak el előző élményem után, amikor egy az előbb elmondottakhoz hasonló élmé-

nyem volt (utat jártam végig). Utólag visszatekintve, csodálkozva láttam, hány lépcsője van az 

ember életének, a jó Isten felé haladás útján (s bizonyára van még újabb is). 

A pontos körülményekre már nem is emlékszem, mi okozta, hogy néhány év múltán egy 

újabb sötétbe kerültem, s kérdeznem kellett Jézustól, mi most a teendőm. Akkor éreztem rá is-

mét, hogy van még valamilyen megoldatlanság bennem, amit még át kell adnom Neki. Ismét 

néhány nap imájára volt szükségem, amíg a Lélek fényében megláttam, mi is nyomaszt lelkem 

mélyén. Amikor mindenemet, egész életemet átadtam Istennek, rá bíztam Isten legbölcsebb és 

legszeretőbb akaratára. Egy kérésemet azonban néha megfogalmaztam: „Ha lehetséges Uram, 

gyorsan haljak meg. Kérlek, ne jussak olyan állapotba, amelyet többek között édesanyámon is 

láttam-tapasztaltam.” Édesanyám halála előtt egy évnél jóval hosszabb ideig élt a teljes demencia 

állapotában. Mindent elfelejtett, a gyermekeit sem ismerte meg stb. Megrendítő volt rendszere-

sen látni őt így, próbálni beszélgetni vele… Az ugyan fenségesen és kegyelmi volt, ahogy ő így 

is rábízta magát Isten akaratára-szeretetére. Mikor egyik dédunokája, aki éppen a mennyország-

ról hallott, gyermeki naivsággal megkérdezte tőle: „nagymama, nem szeretnél már átmenni a 

mennyországba?” Ő békésen így válaszolt: A jó Isten tudja, hogy meddig maradok itt, s mikor 

hív majd haza. Addig minden napomat próbálom neki ajánlani, és másokért.  

Egyszóval bár az összes közeli családtaggal csodáltuk édesanyánk hitét, mégis - bizonyára 

nemcsak én - azt kértem Jézustól, hogy ha akarod, lehetőleg gyorsabban haljon meg ő, és majd 

haljak meg én is. (Hiszen azt is láttam, hogy akik közülünk az igazi terhet vállalták édesanyánk 

gondozásában, azoknak nem volt ez könnyű.) 

Ebben az elhomályosuló időszakomban tehát tudatára ébredtem, hogy halálom körülményeit 

is feltétel nélkül át kellene adnom a jó Istennek, hogy minden részletet tekintve is csak az Ő leg-

szentebb akaratára bízzam magam. Amilyen egyszerűnek látszik mindezt leírni, oly súlyosan 

nehezedett rám ekkor e kérdés, amikor újra szembesültem vele. Szükségem volt ismét néhány 

nap imára és elmélkedésre, hogy ebben is teljesen és feltételek nélkül átadjam magam az Ő aka-



ratának. Amikorra ez megtörtént, ismét egy új békét és örömet kaptam lelkembe, mint a Lélek 

ajándékát. 

 

A szentek szólnak a lelki élet lépcsőiről 

Eszembe jutottak szentek írásai, köztük Nagy szent Terézé, akiknél azt olvastam, hogy a 

Krisztust követőnek új és új akadályokon kell átmennie, hogy felfelé haladjon, mindig Jézus felé, 

a menny felé. Engem először e kérdés is Chiara Lubich tanításában érintett meg, mellyel akkori-

ban találkoztam, amikor első sötétségemen átmentem, és újra betöltött Jézus békéje. Akkor azt 

éreztem, hogy olyan új kegyelmeket kaptam a sötétségben, és oly közel kerültem Jézushoz, hogy 

– bár riaszt ez a szenvedés, amelyet megéltem – kértem Őt, ha jónak látja, maradjak inkább az 

előző, fájdalmas állapotban, csak ne veszítsem el a most kapott új kegyelmeket: Őt Magát! – 

Azóta több lépcsőn mentem át hasonló tapasztalattal. Most is ebben a békében élek, amikor ezt 

leírom – de szeretnék kész lenni mindenre, amit Ő akar. Hiszen életemet mások megszentelésé-

ért, az egyház a világ megújulásáért, a Fokoláre Mozgalomért ajánlottam fel, s kértem Őt, min-

dig vezessen azon az Úton, amelyen leginkább teljesíteni tudom az említett, és elvállalt rám bí-

zott küldetést. 

 

Befejezésül – Mit tegyünk, ha hasonló helyzetbe jutunk? 

Az elmondott tapasztalatban lényegileg megjelent a válasz: Feltétel nélkül bízd rá magad Is-

tenre imádban, és alkalom-adtán újítsd meg ezt az önátadást. – Mint egyéb hasonló alkalmakkor, 

most is alapvetően az ima segít, és a jelen pillanat megélése annak tudatosításában, hogy ha ma 

meghalok, „csak ma”, csak a jelenten akarok élni, akarom odaadni életemet Jézusnak. Így tölti 

be életünket mindig újra a fény: Jézus jelenléte. 

 

20. Nem tudsz megbocsátani másnak? 

Egy drámai könyv a megbocsátásról 

A cameruni Immaculeé Iligabiza könyve a megbocsátásnak valóban egy drámai története. 

Ennek leírása miatt lett híressé a könyv. Címe: Megmaradtam hírmondónak. – Hogyan találtam 

meg Istent a ruandai népirtás viharában? (SZIT 2019) – A könyv elején található ajánlásokban 

ilyeneket olvasunk: dr. Wayne Dyer a kötet mentora írja: ilyen megrendítő történetet még nem 

olvastam. Gundel TakácsGábor: Minden, ami történik, jó és rossz egyaránt – azért van, hogy 

Isten elvezessen magához minket. Még a halál is. Erről szól ez az igaz történet. Székely János 

püspök: Megdöbbentő, torokszorító, ugyanakkor felemelő. - Immaculaté könyve elsősorban nem 

a szörnyű népirtásról szól, bár ezt is részletesen leírja, hanem az innen kivezető útról, amely 

egyedül Isten irgalma, a megbocsátás és a hit ereje által bejárható.” 

 

Immaculeét egy hutu nemzetiségű protestáns lelkész elrejti egy kicsi fürdőszobában több tu-

szi nővel együtt. A mellettük levő helységben is keresik őket, felforgatják a szobát, de csodával 

határosan nem tolják el a szekrényt, amelyet a fürdőszoba ajtaja elé tolt megmentőjük. Hallják az 

üvöltést: hogy itt kellene lenniük, forgassatok fel mindent, irtsátok ki a férgeket, időset, gyereket, 

senki se maradjon. Szabadítsuk meg az országot e kígyóktól. Az ablakon át néha kikukucskál-

hatnak, s ilyenkor látják, amint a tuszi törzsbeliek brutálisan gyilkolják a ő törzsükhöz – hutuk-

hoz - tartozókat. –E törzsi alapon történő népirtás (mely már a harmadik volt az országban), ez 

alkalommal 1994 ápr.6-tól július közepéig tartott. 



Aztán a leány hallja, hogyan terjesztik a vádló-, hamis hírt apjáról, hogy több száz fegyvert 

tartott padlásán, és volt névsora is a kiirtandó a hutu törzs tagjairól. Ez durva rágalom. Hiszen az 

ő mélyen katolikus szülei minden pénzüket a szegényekre fordították, és többször elrejtettek, 

megmentettek hutu menekültet is. Fegyverük sem volt.  

Végtelen küzdelem zajlik e napok alatt a fürdőszobába zárt 20 éves lányban. Hitbeli kísérté-

sei is támadnak: Istenem, hogyan engedheted ezt? – A több hetes fürdőszobai rejtezkedés és is-

mételt halálveszély közepette – mert az üldözők többször visszatértek és újra kutattak a házban -, 

arról elmélkedik folyton, miként szeretheti ezeket az embereket Jézus; és neki, Immaculeé-nek 

hogyan lehet őket jézusi módon szeretni, hogyan képes nekik megbocsátani. – Végül győz benne 

a végtelen hit: amellyel már ott bezárva, majd kiszabadulása után tud megbocsátani. Bár ezután 

Amerikába megy, mert nem tud élni szülei, testvérei (és törzsbeli társai) halálának nyomain, de a 

gyűlöletet le tudta győzni, és országának külföldi támogatói közé lép. 

 

Önmagad el nem fogadása, sebzettsége – téged is beteggé, sérültté tesz. 

Jól érzed magad? Miért? A lelki egyensúly és keresztény szabadság ezt jelenti: helyzetünk, 

múltunk, jövőnk, önmagunk elfogadása, úgy ahogy vagyunk, és ott ahol vagyunk. 

Ha nem bírsz megbocsátani magadnak, mi ennek az oka? Elsőnek ezt kell rendezned. Át kell 

imádkoznod, mit bocsátott meg már Neked Isten, és miben érzed, hogy még Ő sem akar, tud 

megbocsátani neked. Ő azonban mindig kész megbocsátani, ha kéred, ha megvallod rászorultsá-

godat. Amíg ez nem megy, nem fogsz tudni lelkileg szabaddá-, igazán vallásossá válni, és persze 

nem tudsz másoknak sem megbocsátani. 

Sok pszichoszomatikus betegség háttere önmagunk, helyzetünk, múltunk el nem fogadása. 

Ide kapcsolódik az a seb is, melyet mások el nem fogadása okoz bennünk. 

 

A másnak való megbocsátás téged is meggyógyít 

Van bennem egy állandó nyomás - panaszkodnak sokan: Nem bírok megbocsátani valaki-

nek: pl. a szüleimnek (vagy testvéreimnek stb.) a sok bántás miatt, melyeket elszenvedtem tőlük. 

- Jézus azonban arra hív: „Szeressétek ellenségeiteket!” 

Jézus azt tanítja: nemcsak akkor kell kibékülnünk, ha mi bántottunk meg valakit, hanem ak-

kor is keresnünk kell a megbékélést, ha ő sértett meg bennünket. „Ha felebarátodnak panasza 

van ellened, menj és békülj ki vele!” (Mt 5, 23-24). - Talán naponta szoktuk imádkozni: „Bo-

csásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Gondoljam 

meg, mit mondok ilyenkor. - Jézus minden tanítása egyben az emberi lélek gyógyítása is: valódi 

örömhír. Mekkora sebeket gyógyított be a megbocsátás az emberi kapcsolatokban és a társadal-

mak-népek közötti kapcsolatokban, és mekkora háborúkat okozott a megbocsátani nem tudás. 

 

A megbocsátásra segítő gondolatok 

A megbocsátásra vezető egyik legfontosabb kivezető út, hogy elkezdek imádkozni érte.  Azt 

kérhetem mindig, hogy ne jusson a kárhozatba, az örök szenvedésre. Miután elkezdtek imádkoz-

ni azért, akire haragszanak, legtöbben azt tapasztalták, hogy oldódni kezdett bennük a harag. 

Bonhoeffer a neves protestáns lelkész, lelkivezető, író, majd a nácik által kivégzett vértanú írja: 

„Két ember közt nincs olyan ellenszenv, feszültség, amelyet a közbenjáró imádság fel ne oldana 

– a mi oldalunkról.”24 

                                                 
24 Bonhoeffer Friedrich: A szentek közössége. Budapest, Harmat, 1997, 75.o. 



Aki a rosszat elkövette, annak felelnie kell majd tettéért Isten előtt. De próbáljam megérteni, 

mi vitte a „tettest” bűne elkövetésére, és hogy miután kísértésbe esett és engedett annak (azaz 

miután már vétett), hogyan csúszott tovább a tettbe, mely engem bánt. 

Gondoljam meg, hányszor vétetten én is (esetleg hasonló módon is, mint az, akire harag-

szom). Hányszor bántottam meg én is mást, aki talán most haragszik rám. Gondoljam meg: akire 

haragszom mi jót tett életében – esetleg nekem is. 

Többször végeztek kutatásokat milyen lélektani „gyümölcsöket” terem bennem a meg nem 

bocsátás. E téren a vizsgálatok hasonló eredményekre jutottak:  

 Amikor nem tudunk megbocsátani, olyan helyzetbe kerülünk, amelyben fenyegetettségként 

éljük meg e másik ember létét. – Amikor megbocsátunk, ez nemcsak lelki egyensúlyunkra van 

hatással, hanem testi-fiziológiai életünkre is. – Ha van valaki, akit ellenségnek tartunk, ez csök-

kenti az emberekbe vetett bizalmunkat. Míg a megbocsátás megnöveli biztonságérzetünket és 

másokba vetett bizalmunkat. – Aki nem tudja legyőzni az embertársa okozta fájdalmat, ezzel sok 

fizikai és lelki energiát von el önmagától. Amikor azonban sikerül megbocsátania, akkor fedezi 

fel, mekkora erőt nyert most, azaz hogy mi hiányzott eddig belőle. 

Sokszor nehéz a megbocsátás. Sokáig kell imádkoznom, míg Jézusra tekintve, az Ő segítsé-

gével, és a mondottak átelmélkedésével képes leszek erre, és megtalálom az utat, módot arra is, 

hogyan, milyen úton-módon béküljek ki azzal, aki minket megbántott.  

Amikor azonban ez sikerül, megnyitok egy kaput – mely elsősorban az én lelkemet tárja ki, 

és nagy eséllyel a sértő lelkét is!  

 

Befejezésül  

Gyökössy Endre, a közismert református lelkész, író és pszichológus használja a találó szó-

játékot: gyűlölet – gyűl-ölet – gyűl-öl. A bennem élő gyűlölet, el nem fogadás engem magamat is 

sebez, megöl…- Ha megbocsátok, én mindenképpen megszabadulok egy tehertől, és egy új és 

mélyebb kapcsolatban kerülök Istennel – aki a Szeretet, és aki mindenkinek megbocsát! Így egy 

új teljességgel tölt be Isten Öröme. 

Vizsgáld meg, szükséged van-e arra, hogy valakinek megbocsáss. Vizsgáld át a szívedben 

élő ítéleteket, kritikákat is, és imádkozz az(ok)ért, akiket megítélsz. 

 


