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― „Védőn körül vet te, oltalmazta, óv ta, mint szeme vi 
lá gát.” (MTörv 32,10) Ezt a mondatot választottad 
2021. február 2án ünnepelt ezüst fogadalmad mot tó 
já ul. Mesélnél magadról?

Amikor megszülettem, a vá ro som ban „szerencsés” gye 
rek nek neveztek, mi vel ab ban az évben az első voltam a 
vá   ros ban, aki megszületett, és é des an yám ajándékban ré 
sze sült. Az első i lyen „jóslat” beteljesedett, mivel 7 hó  
nap  ra, agyvérzéssel születtem, és az or vo sok 1 napot ad 
tak ne kem az é let ből. Azóta sokszorosan meg lettem a 
ján  dé  koz  va az élet napjaival. Sokáig nem volt sze mem 
ben a ján dék a mai nap, de most már minden napot aján 
dék ként é lek meg.

― Milyen emlékeid vannak a gyerekkorodról?
Egyszer édesanyámmal mentünk meglátogatni a nagy 

ta tát. A sínek mellett mentünk. Egyszer csak az az öt le 

tem tá madt, hogy mehetnék a síneket összekötő fa ge ren 
dá  kon lé pegetve. Elég jól mentem, meg voltam elégedve 
ma  gam mal, édesanyám meg hiába hívott, hogy menjek 
le, nem engedelmeskedtem.

 Elérkeztünk egy kis hídig. É  des  a nyám újból szólt, de 
én mentem tovább. A híd kö ze pén elvétettem a lépést, és 
a két gerenda közé beestem úgy, hogy a karomnál fogva 
akadtam fenn a hídon, így nem estem be a kis patakba. 
Lenéztem, hogy mekkorát e  sek, ha elengedem magam. 
És ekkor a távolból felsípolt a vo nat, és robogott felém. 
Megfordultam, megnéztem, hogy a fejem felett el tude 
menni a vonat, vagy nem. Úgy láttam, hogy a moz dony 
eleje egészen lent van, tehát nem tud elmenni a vonat. 
Akkor gondoltam, hogy el en ge dem magam, és az a 
kisebb baj, ha beleesek a patakba, leg fel jebb eltörik 
valamim. 

“Védőn körülvette” (MTörv 32,10)

MEGFESZÍTETT–MEGDICSŐÜLT JÉZUSRÓL NEVEZETT MÁRIA 

MAGDOLNA NŐVÉR TANÚSÁGTÉTELE

(folytatás a 2. oldalon)

KEDVES BARÁTAINK, JÓTEVŐINK!

Néhány évvel ezelőtt létezett egy hírlevelünk „Él az Úr!” címmel, melyet leginkább postai ú ton ter jesz tet tünk,  sokan 
szerették, talán Ön is találkozott ve le.  Lel  kes ba rá ta inkro ko na ink bíztatására, az ő se gít  sé  gük kel szeretnénk most 
újraéleszteni a hír le ve let. A digitális tech ni ka térhódítása következtében ez  út  tal főként elektronikus úton fogjuk terjeszteni. 
Éven te há  rom szá mot ter ve zünk: nagy böjthús vé ti, Kár  mel he gyi Bol dog asszony ra, adventka rá cso nyi.

Kérjük, fogadják szeretettel és lehetőség szerint küld  jék el barátaiknak, ismerőseiknek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy ebben a mostani nehéz helyzetben internetes rendeléseikkel és ado má nya ik kal 

segítik kö zös ségünket, nagyon hálásak vagyunk nagylelkűségükért és tá mo ga tá su kért.

Mindannyiunk számára kérjük a hűség és az erő aján dé kát, hogy végig 
tudjuk kí sér ni Krisztust az Ő hús vé ti misz té ri u má ban, hiszen Ő is mellettünk 
van éle tünk minden út ján, gyötrelmeinkben, gyen ge sé ge ink ben és fé lel me 
ink ben egyaránt – és mind e ze ken ke resztül is csak egy a vá gya, hogy 
üdvözítő sze re te té nek lángja föllobbanjon.

Beáta nővér és a kármelita nővérek közössége

Hosszú nagyböjti utunk elkezdődött. Utunk a ha mu val kezdődik és a 
víz zel ér véget. Is mer jük a tűz e re  jét. Tudjuk róla, hogy képes rom bol 
ni, be   fe  ke  tí  te  ni és ha mu vá égetni, és azt is, hogy a rossz u gyan ezt te 
  he   ti ve lünk. De a hamuból új élet származhat, mely nő, erősödik és 
ki tel je se dik: ez a húsvéti titok. Szá mol  nunk kell vele, hogy a fel tá ma 
dás nak is van a gó ni á ja. A fel támadás is egy küzdelem. Jézus a se be 
i vel tá  madt fel, nincs fel tá ma dás hegek nélkül. A fel tá madt Krisz tus 
ma gá ban hor doz za, nem tagadja meg mind  azt, a min ke resz tül ment. 
Amit Ő akkor, két ezer éve megélt, azt ma gában hor doz za a mostban 
is, ami kor én ta lál ko zom ve le az i mád ság ban. Az ima vol ta kép pen 
húsvéti esemény: Krisz  tus talál valakit, aki ben feltámadhat.
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(Ezt mind kis ko rom ban gon dol tam végig, ott a sínek 
között; ez az é let ösz tön talán.) É des anyám felsikított, ezt 
még hallottam, s ekkor két erős kéz megragadott, 
felemelt az ölébe, és ki ro hant ve lem a sínekről. Abban a 
pil la nat ban robogott el a vonat, a bá csi az ölében tartott 
magához ölelve, én meg néz tem a vo  na  tot. Addig észre 
sem vettem, hogy vasutas mun ká sok dolgoztak a kö zel 
ben. Nem tudom, ki volt a jó tevőm, a ki megmentett, azó 
ta remélem, a mennyben van.

Kényeztetett gyerekként indult az életem, mivel 67 é 
ves koromban 1 évet voltam különféle kórházakban. Az 
tán megváltozott ez általános iskolás koromban, mikor é 
des  a  nyám beteg lett, s a róla való gondoskodás lett éle 
tem e  gyik alappillére. Ez abban állt, hogy minden reggel, 
mi  e  lőtt iskolába mentem volna (kisiskolásként is), mos 
dat nom és öltöztettem kellett, az iskolából sietnem kellett 
ha za, s rá figyelni, segíteni abban, amit kért. Édesapám 
sze rint nem volt gyermekkorom.

― Az ifjúsági éveket hogy élted meg?
A megadott keretekben éltem, tomboltam. Mindenhová 

el  mehettem, ahová akartam, a megadott időn belül (kor 
cso lyá zás a barátokkal, mozi, színházi előadások, disz 
kók, csárdás estek, bálok, házibulik, túrák a hegyekben, 
lo vag lás). Nem éreztem azt, hogy lemaradtam volna va 
la mi ről. Nem voltam vallásosan nevelve, védtelen vol 
tam, és mégis Isten gondviselő keze őrzött meg, hogy 
nem zuhantam a mélybe. Annak ellenére, hogy a gonosz 
sze re tett volna behálózni, valami védelem volt kö rü löt 
tem; biz tos, sokan imádkoztak értem.

Érettségi után nővérem férjhez ment, és hamarosan 
meg   halt az édesanyám. Édesapámmal maradtam, most őt 
kel lett ellátnom. De jó kapcsolat alakult ki, beszámoltunk 
egy  más nak, ki hova megy. Kellemes emlékként őrzöm a 
zo kat az ebédeket, vacsorákat, amelyeket ilyen meg osz 
tás sal töltöttünk meg, s a gyász letelte után kikérte en ge 
dé lye met, hogy megnősülhessen. Éreztem, hogy szeret és 
tisz tel, és én is szeretem és tiszteltem őt. Meghagyta sza 
bad sá go mat. Azt mondta, hogy életemről én döntök, mi 
vel én fogom azt megélni; jól gondoljam meg.

― Említetted, hogy nem volt részed vallásos ne ve lés 
ben. Hogyan találkoztál Istennel, hogyan jutottál el a 
hitre?

Munkába jártam, amikor a barátnőm kirándulás címén 
el vitt Somlyóra, a hegyre, Szentmisére. Sokan voltak, s 
be ül tünk az első padba, tömve lett a kápolna, s nem tud 
tam kimenni. Így vettem részt végig, majd az ér dek lő dé 
sé re azt válaszoltam: „jöhetünk még zenét hallgatni, de 
nem leg elöl”.

Majd működni kezdett a kegyelem, s én lassan meg 
nyíl tam Isten felé. Kölcsönkértem egy Újszövetséget, 
hogy el ol vas has sam. Egy hétre adták ide. S mikor 
elolvastam, egy hét alatt, összecsukva a könyvet azt 
mondtam: „VAN ISTEN”. Ekkor kezdtem el imádkozni 
úgy, ahogy tud tam, majd jártam személyes hitoktatásra 
és ifjúsági hit ta nok ra.

― Hogyan született meg benned a szerzetesi 
hivatás?

Mint minden fiatal, én is „udvaroltattam”, volt egy ba 
rá tom, akivel már komolyabban is kezdtünk a jövőre 
gon dol ni. Így gondolkodtam: Ha van Isten, aki ha tal ma 
sabb és nagyobb, mint minden, akkor kikérem a vé le mé 
nyét, mit csináljak. Menjek férjhez, vagy legyek nővér? 
De mivel én frissen megtérő vagyok, nekem konkrét jelre 

van szükségem. Küldjön két héten belül egy szál virágot: 
szeg fűt vagy rózsát, ha azt akarja, hogy szerzetes legyek. 
Úgy másfél hét után mikor mentem haza az esti Szent mi 
sé ről, más úton haladtam, mint ahogy szoktam, és a jár 
dán, ahol mentem (esős idő volt, nem sokan jártak az 
úton), egyszer csak előttem volt egy fehér rózsa. Meg áll 
tam és felvettem. Akkor, abban a pillanatban hasított be 
lém, hogy ez mit jelent. Megrémültem és eldobtam a ró 
zsát. — Nem, nem kell!

Hazamentem, nem találtam a helyem, a szobában jár 
kál tam felalá, aztán egy idő után visszamentem, s a 
„rózsámat” megtaláltam ott, ahova hajítottam, a sáncban. 
BE MÁSZ TAM ÉRTE, KIVETTEM, HAZAVITTEM, 
azó ta is őrzöm, mert kipréseltem, most is megvan.

Majd hamarosan szakítottam a barátommal, és el in dul 
tam az akkor (még titokban) működő szerzetesrendhez, 
a fe ren ce sek hez. Szeretve voltam a barátom által, de Is 
ten től egy hatalmas szeretetet éltem meg, s ez vonzott. E 
ze ken a külső eseményeken kívül az a vágy voltvan ben 
nem, hogy viszontszeressem az Istent. A ferences renden 
be lül kerültem Pécsre betegápolástanulás címén. De első 
perc től bennem volt, hogy olyan rendben szeretnék lenni, 
a hol „benn vannak”, imádkoznak, nem tevékenykednek 
na gyon kint. Akkor még így fogalmaztam meg a kü lönb 
sé get az aktív és a monasztikus rend között. Pécsett ta lál 
koz tam a Kármellel, akik „benn” vannak. Újabb in ga do 
zá sok, és győzött a Kármel.

― Mi vonzott a Kármelbe?
Ima, csend.
― Mit jelent most számodra a Kármel?
A Kármel az a rejtekhely, ahol Istennel lehetek. Minden 

bel ső imát friss levegővételnek élek meg. Ez az a hely, 
ahol szerethetem Jézusomat. Szerethetem az Istent, aki  
na gyon szeret engem. Isten szeretete az alapja a meg hí 
vá som nak és szerzetesi életemnek.

― Édesapád és testvéred hogyan élték meg a 
Kármelbe való lépésedet?

Nagy lelki harccal, sok lelki küzdelembe került, sokat 
té pe lőd tek magukban, míg végül édesapám írt az akkori 
püs pök nek, hogy ne engedje meg a belépésemet. Ez mind 
ar ról tanúskodik, hogy nagyon szeretett, és nem ismerte 
a Kár melt. Azt hitte, valami nagyon rosszat választottam. 
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Viktor Frankl, a logoterápia atyja írá sa i ban több helyütt 
is beszél a lé te zés válaszjellegéről. Nem mi va gyunk a 
kérdezők, mi a meg kér de zet tek vagyunk; s meg kell vá 
la szo l nunk azokat a mindenkori kér dé se ket, me lye ket az 
élet tesz föl ne künk. Az é let a pandémia kap csán most is 
mét fel tett ne künk egy súl yos kér dést, ami a jár  vány  ke 
ze lés nél mé lyeb ben van, s a mit ki  nekki nek meg kell vá 
la szolnia: Kié a ko ro na?   Az em be ré, aki a transz  hu  ma  
niz  mus bű vö le té ben é let és halál ura kí ván len  ni? A ter  
mé  szet ki szá mít ha tat lan, pusz  tí  tó e rő i é, melyek időn ként 
ma g uk alá gyűr nek? A Te rem tő é, akit a hit ben – csöndje 
és meg  ra gad ha tat lan sá ga el le né re – a min den ség Urá nak 
és Ki rályának ismerek el, és bízom jó sá gá ban? 

Társadalmi és személyes szinten is nem várt krízist 
élünk át. A krí zis ugyan akkor az emberi élet kí sé rő je. Azt 
jelenti, hogy el ér kez tünk egy kritikus ponthoz, amikor 
meg kér dő je le ző dik az, ami előtte volt. Ta lán született 
bennünk egy új bel ső felismerés, vagy pedig az élet olyan 
csapással sújtott, hogy meg kell állnunk. A krízisek a 
szűk út irányjelző táblái: vi gyázz, itt buk kanó, 
elsőbbséget kell ad ni, zsák ut ca, ide tilos be haj tani. 

A krisis görög szó egyik je len té se: ítélet. Kinek az 
ítélete? Istené is, aki világosságra hozza „két szí vű ségem” 
kö vet kez mé nye it, meg é rez te ti velem önbe csa pá sa im sú 
lyát, azért, hogy új ra az éle tet vá lasszam. Ítélet a zon ban 
oly mó  don is, hogy én mon dok ítéletet ar ról az út sza kasz 
ról, amit be jár tam. Ítéletet mon dok a ma ga tar tá som ról, az 
el  gon  do  lá  sa  im  ról, a dön té se im ről, a szeretetem ar ca i ról.

Ha jól é lem meg, akkor min den krí zis le het a növekedés 
krízise.

A görögtől eltérően a kínai nyelv  ben a krízis szót 
jelentő írás jegyek más je lentéstartalmat hor doznak: fel 
tá ru ló, kinyíló le he tő ség. Mert a jö vőnk nem egy sze rű en 
a múlt unk ból és a je le nünk ből fakad. A jö vőnk Is ten 
ajándéka. Ő bele tud nyúl ni az é letünkbe, és meg tudja 
vál toztatni. Aquinói Szent Tamás Ágos tont idézve írja: 
„Ahogy Szent Ágos ton mondja, mivel Is ten a leg főbb jó, 
ő nem en ged né, hogy bár miféle rossz lé t ez zen a mű  vé  
ben, kivéve, ha min den ha  tó sá ga és jó sága a rossz ból is 
jót hoz ki.” Hi szeme ezt? Ha igen, ak kor ez meg óv a két 
ség be e sés, a ké  tel  ke  dés és a csüg gedés ví ru sá tól.

Manapság az emberek a hitüket nem annyira az 
észérvek mi att ve  szí tik el, mint inkább a „fél  be  sza  kí  tott 

A VIGASZTALÓ SZENTLÉLEKRŐL NEVEZETT MIRJAM NŐVÉR OCD

KINTSUGI

Az ak kori püspök megnyugtatta őt, s nem tett akadályt e lém. Majd idővel megismerte a Kármel életét, s nem látta o 
lyan aggasztónak, annak ellenére, hogy nem mindennel ér tett egyet. De ahogy lenni szokott, ez átalakult, és meg ta 
pasz tal tam, hogy büszke rám. Ezt viszont én nem ér tet tem meg, hogy miért? Míg végül is nagy kegyelemnek él tem 
meg, amikor az örökfogadalmam után édesapám rám adta áldását:

Mária Magdolna nővér,
amióta véglegesen a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária rendjének tagja vagy: őrizd meg hűségedet osztatlanul 

Jegyesed, Krisztus számára. Áldjon meg téged a Mindenható Isten, hogy eleget tudj tenni az Úr előtt vállaltaknak.
Apai áldásom rád. Ámen.

―Mit üzensz nővéreidnek, ismerőseidnek?
Legelőször is nővéreimnek:
„Nagyon köszönöm, hogy elfogadtak. Hogy mindennap 

meg bo csá ta nak nekem, s jelenlétükkel, segítségükkel azt 
su gá roz zák, hogy szeretnek. Köszönöm a mindennapi „lel 
ki” táplálékot, ami a mosolyban, a baráti szóban, egy más 
tiszteletében és segítésében nyilvánul meg. Hogy kö zö sen 
haladunk az úton a Menny felé és segítjük egymás lel ki 
fejlődését.”

Ismerőseimnek:
„Köszönöm az értem mondott imákat. Minden olyan bá 

to rí tást, ami a hűséget erősítette. Köszönök minden ő szin 
te megosztást, amely által gazdagodhattam, s amiben meg 
ér tet tem, hogy bár különböző az életutunk, a lelki fej lő 
dés ben van közös. Hisz mindannyian Isten sze re te té re 
szomjazunk, s ebben tudjuk bátorítani egymást.”

KÖSZÖNÖK MINDEN ÉRTEM MONDOTT IMÁT!
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tapasztalat” mi att. Nem várjuk ki a dolgok vé gét. Meg é 
lünk egy szenvedést, és azt gon doljuk, Isten cser ben ha 
gyott min ket. Ezért mondja Ke resztes Szent János, hogy 
az asz ké zis leg ma ga sabb foka a tü re lem. Ál ta lá ban csak 
vissza te kint ve értjük meg egy történés ér tel mét. Gon dol 
junk Jób köny vé re. Negyvenkét fe je ze ten át kel lett – neki 
is és ne künk is – vár ni Isten vá la szá ra! S Jób nak nem 
csak akkor kell hinnie, ami kor jól mennek a dolgok, ha 
nem ak kor is, amikor úgy tűnik, a ta pasz talatok ellent 
mondanak a hi  té  nek. Ez a hit végtelenül ér té ke sebb, mint 
a „nélkülözhető hit”, ami kor min den jól megy, min den 
rend ben van, és tu laj don kép pen nincs is na gyon szük 
ségem Is ten re. Ami kor an nak ellenére hiszek, hogy most 
csak rosszat és ne he zet ta pasz ta lok magam körül, az a hit 
az örök középpontomból fakad. Is ten léte nem tőlünk 
függ, a je len lé te viszont rajtunk múlik.

Ebben a vákuumos, karanténos i dő  ben még jobban 
megnőtt az in  ter  net szerepe és jelentősége. JeanClaude 
Larchet a jövő em be rét már 2016ban homo con nec ti cus 
nak nevezte, fi gyel mez tet ve ez zel egy lopakodó ve szély 
re. Én csak két lehetséges ne ga tí vu mát sze ret ném meg 
em lí teni ennek a ten den ci á nak. Az e gyik a reflexió gyen 
gülése. Az in for má ciók ezer csap ból folyó, szün telen 
áramlása szin te le he tet len né teszi a meg ál lást. Pedig az 
átgondoláshoz, a meg  ér tés hez szükséges a ma  gunk   ba 
mélyedés. Heidegger – lát  va a tech no ló gi a i fejlődés szé 
dí tő ütemét – már a múlt század kö  ze  pén beszélt a 
„meditatív gon dol ko dás” el le he tet le nü lé sé ről. Ez zel 
pedig emberségünk meg  ha  tá  ro  zó vonása sérülne. Egy 
másik té  ve  dé sünk le het, hogy azo no sít juk a 
kommunikációt a kom  mú  ni  ó   val. Ezzel el ves zít het jük a 
kap cso la tok va ló di, meg küz dött mély sé gét. 

Nagyon szellemesen illusztrálja ezt a helyzetet a 
következő hu mo ros történet. Egy ember meg hal, és meg 
érkezik a mennyor szág ba. Is  ten meg kér  de  zi tőle: Mit csi 

 nál tál az é le ted del? Az ember döb  ben ten vá la szol: Hogy 
hogy? Hát nem ol  vas  tad a tweet be  jegy  zé  se   i  met?!

A reményt keresve sokat gon do lok a japán kint sugi, az 
arany ösz sze  il lesz tés művészetére. Az el tört por ce lán 
vagy cserépedény da rab ja it a rannyal ra gasztják, illetve 
il lesz tik össze. A tö ré sek mentén vé  kony arany csíkok 
mintázata raj zo ló dik ki. 

A sé rü lések hely re ál lí tá sa után az edény szeb bé válik, 
mint amilyen eredetileg volt. Is ten nek ez a válasza az 
emberi se bek  re, világunk kríziseire.

A kotzki Vendel rabbi a nála össze gyűlt ven dégektől 
egyszer csak megkérdezte: Hol van Is ten? Min  den  ki 
megütközött ezen a vá rat lan kér dé sen, de a rabbi újra és 

új ra föltette. A ta nít vá nyai azt mond  ták neki: Hogy 
kérdezhetsz ilyet? Nézz körül, mennyi szépség van a 
világban, mennyi öröm és gaz  dag  ság – ezek mind Isten 
je len  létének nyomai. De a rabbi csak a fejét rázta, és 
csen desen így szólt: Isten ott van, ahol be en ge dik.

Az imádság az a tágra nyitott aj tó, ahol Isten be lép 
hozzánk.  Pál apos  tol a rómaiakhoz írt le ve lé ben na  gyon 
lényeges mondatokat fo gal maz meg az imádsággal kap 
cso lat ban. „A Lélek se gít sé gé re jön gyen geségünknek, 
mert nem tud juk, mit is kér jünk, hogy he lye sen 
imádkozzunk. De maga a Lé lek jár közben értünk, 
szavakba nem önthető só haj tá sok kal.”  A gö rög szöveg 
nem az imád ko zás mód járól, hogyanjáról beszél, ami 
egy ima tec hnika el sa játítására buz díthatna, hanem arra 
utal, hogy nem tudjuk, mit imád koz zunk.  Nem tud juk, 
mond ja Pál, vagy rosszul tudjuk, hogy mi is pon to san Is 
ten vágya, elgondolása a vi lá gunk ról. Ezért csak ta po ga 
tó zunk az imá inkban, attól tart va, nehogy a mi bel  ső 
világunk felerősödött hang  ja  it tartsuk Is ten szavának. De 
ne fél jünk, bá torít Szent Pál, mert „ma ga a Lé lek jár 
közben ér tünk, szavakba nem önt he tő só haj tá sok kal”. 
Nem ar ról van szó, mintha a Lé  lek valami ki e gé szí tést 
tenne hoz zá a mi tö ké let  len, töredékes imánk hoz, 
egyfajta spi ri tuális bó nuszt. Sok kal mé lyebb misz té ri um 
ba va gyunk be von va. Ami kor én imád ko zom, Isten is 
imádkozik ben  nem. Nem he  lyet tem, hanem ben nem. A 
Szent lé lek köl csön ve szi az én da do gó szavaimat, s va la 
mi  kép  pen be lé  jük telepszik. Amikor Isten elé ál lok és 
„sza va kat vis zek elé”, tud ha tom, hogy egy ti tok za tos is 
te ni al kí mi a ál tal a Lélek ezeket átjárja és át  for  mál    ja. 
Ezért bízhatunk az ima ere jé ben!
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„Isten barátsága halhatatlanságot ajándékoz mindazoknak, akik erre a barátságra törekednek.
Kezdetben tehát Isten nem azért alkotta meg Ádámot, mintha rászorult volna, hanem hogy legyen kit 

megajándékoznia jótéteményeivel…
Nem is azért parancsolta meg nekünk követését, mert rászorul szolgálatunkra, hanem hogy megadja 

nekünk az üdvösséget.

Az Üdvözítőt követni ugyanis azt jelenti, hogy részesülünk az üdvösségből; a fény követése egyenlő azzal, 
hogy befogadjuk a fényt.

Nem a fénylő dolgok világítják meg a fényt, hanem a fény világítja meg, és teszi láthatóvá a dolgokat; 
ezek maguk a fényhez semmit sem adnak hozzá, hatását felfogva azonban megvilágosodnak…

Azért kívánja meg Isten az emberektől a szolgálatot, hogy – jóságos és irgalmas szívű lévén –, jót tegyen 
azokkal, akik kitartanak az ő szolgálatában. Amennyire ugyanis Isten nem szorul rá senkire, annyira 
rászorul az ember arra, hogy közösségben legyen Istennel.

Az ugyanis az ember dicsősége, ha megmarad és kitart Isten szolgálatában. Ezért is mondta 
tanítványainak az Úr: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket (Jn 15, 16), jelezve 
ezzel azt, hogy nem a tanítványok dicsőítették meg Őt azzal, hogy követik, hanem Isten Fia dicsőíti meg 
őket azért, mert követték őt.” (Szent Iréneusz, Az eretnekségek ellen)

ISTEN BARÁTSÁGA

Krisztus követése, barátság Krisz  
tus sal, erősnek lenni Isten  szol gá la 
tá ban,  tudatában lenni an nak, hogy 
nem mi világosodunk meg, hanem 
Isten világosít meg ben nünket – ezek 
a fogalmak kár me lita életünk 
tartópillérei.  Szép látni, mennyire 
hasonlóan gon dol koz  tak a különböző 
korokban, kü lön bö ző helyeken élő 
szentek! Krisz tus gondolatai voltak 
ben nük. 

Az Atya igazi egzegézisét Jézus ad 
ja nekünk: „Istent soha senki nem lát 
ta: az egyszülött Isten, aki az Atya 
kebelén van, ő nyi lat koz tat ta ki” (Jn 
1, 18).

Az ószövetségi próféták sza vak kal 
közvetítették Isten üzenetét. Is ten 
utolsó üzenete, híradása ön ma gá ról 
egy személy, akinek az éle te, a 
cselekedetei, a szen ve dé se, a 
feltámadása, mennybe me ne te le mind
mind reveláció, ki nyi lat koz ta tás 
Istenről.

De az Igének van egy elő tör té ne te: 
Ő teremtette a világot, Ő je lent meg 
Ábrahámnak Mamré völ gyé ben, Ő 
harcolt Jákobbal, Ő szólt Mózeshez 
az égő csip ke bo kor ban, Ő szólt a 
próféták által.

Az Isten akaratába való be le e gye 
zést nem lehet improvizálni. Ez 
mindig egy hosszú hűség gyü möl cse.

A középkorban a szerzetesi éle tet 
gyakran úgy írták le, mint az Is ten 
árnyékába rejtett életet.

„A Szentlélek száll rád, és a Ma gas 
ság be li ereje megárnyékoz té ged” (Lk 
1,35).

Mi az árnyék? Lehet a fájdalom, a 
szen vedés, a megpróbáltatások, a 
min den na pi szürke, rejtett, egy han gú 
élet is az lehet. Fel is me reme bennük 
Isten árnyékát, tu doke értelmet adni 
nekik? Tu doke hinni abban, hogy ez 
a be ár nyé ko zott ság termőre for dul 
hat?

A Jelenések könyve már napba öl tö 
zött asszonyként írja le Máriát. Ez a 
mi életünk iránya és útvonala is. En 
gedni, hogy egy re jobban át ra gyog 
jon rajtunk az Is ten, és fé nyé be 
burkoljon..

Szent Józsefről azt mondja a Szent 

 írás, hogy „igaz ember” volt. nem 
volt benne „hamis” rész. A lel   ki 
életben a legnagyobb bajunk: a ha 
mis „én” uralomra jutása. Mit je  lent 
ez? Minden létezés értelme Is t en. 
Isten a forrása igazi sze mé lyi sé gem 
nek. A „hamis sze mé ly iség” az a 
részem, ami el vá laszt va ér zi magát 
Istentől és a bol dog sá got olyan esz 
kö zök se gít sé gé vel ke re si, ame lyek 
vég ső soron soha nem tudják ki e 
légíteni, mert min  dig nyughatatlan, 
elé ge det len, ön ző marad ez a részem.
A lelki fejlődés magába foglalja en 

nek a „hamis én”nek a halálát, hogy 
az igazi megszülethessen. Jó így 
gon dol ni Józsefre: sze mé lyi sé gé nek 
nem volt olyan része, a mely el lett 
volna szakadva Is ten től. Benne 
kereste a biz ton sá got, a megoldást, 
az erő for rást, az ér tel met.
Segítsen nekünk a Szűzanya, hogy 

eljussunk arra az érett ség re, a mely 
képessé tesz föl ven ni a ke resz tet, és 
úgy kö vet ni Krisztust! S a dassék 
meg mind annyi unk nak, hogy majd 
egy szer mások mond  ják ki ró lunk: 
„Boldog vagy, mert hit tél an nak be 
tel je se dé sében, amit az Úr mondott 
ne ked”!

 
A Vigasztaló Szentlélekről 

nevezett Mirjam nővér OCD
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Kolostori termékek széles választékát kínáljuk helyben, kolostori boltunkban vagy internetes megrendeléssel honlapunkon keresztül.
Könyvek, csokoládé, díszített gyertyák, CD-k, ikonok, képeslapok, rózsafüzérek, racka termékek, gyógynövények. 

MARANATHA LELKIGYAKORLATOS HÁZ

Szeretettel hívjuk kolostorunk szomszédságában található 
vendégházunkba!

A családias hangulatú pihenőhely a Mecsek egyik legszebb völ gyé ben, Pécs 
történelmi városától 10 kmre helyezkedik el. Az erdő csend je és a tartalmas 
programlehetőségek nagyszerű ki kap cso ló dást és feltöltődést biztosítanak. Egyéni 
el csön de sed ni vágyókat és csoportokat egyaránt fogadunk.

A helyszín alkalmas lelkigyakorlatok, valamint kon fe ren ci ák, to vább  kép zé 
sek és csapatépítő tréningek meg ren de zé sére. Nagy sze re tet tel várjuk továbbá 
családok és baráti tár sa sá gok je lent ke zé sét is. Az ak tí vabb pihenés kedvelői ke 
rék pá roz hat nak, ki rán dul hatnak vagy akár futhatnak a 2 km hosszú kerékpár és 
kocogópályán.

Éttermünk alkalmas különféle rendezvények megtartására 45 fő ig, 
konferenciatermünk pedig kisebb ima cso por tok, fo ga dások, 
találkozók megtartására 540 főig.
Megközelítés:  7304 Mánfa, Bánusz tanya 1. (Mánfa és Magyarszék 
között a 66os úton).
Elhelyezés: 16 szoba várja a vendégeket fürdőszobával, összesen 35 
személy kényelmes elszállásolására van lehetőség.
Étkezés: Vendégeinknek reggelit és vacsorát tudunk biz to sí ta ni. Ebédelni 
a szomszédságunkban található Kőlyuk étteremben lehet, vagy igény 
szerint megrendeljük.

A környéken lévő szép mecseki környezetben erdei utak, sétautak várják Önt, ezért érdemes megfelelő cipőt, 
ruházatot hozni.

A kármelita kolostor 30 perces erdei sétaúton megközelíthető, autóval 2 percre van a 66os úton. Minden kedves 
vendégünk bekapcsolódhat kolostorunk imarendjébe, bővebb információ:

http://www.karmelita.hu/liturgikusnapirend/

Jelentkezés:
email: maranathahaz@gmail.com
mobil: 0620/3715007 (Nagyné Kövecs Éva gondnok)

További információkat honlapunkon találhat: 
http://www.karmelita.hu/vendegfogadas/maranathalelkigyakorlatoshaz/

Kolostori termékek

http://www.karmelita.hu/liturgikus-napirend/
http://www.karmelita.hu/vendegfogadas/maranatha-lelkigyakorlatos-haz/
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Szent Charbel (1828-1898), a Li ba no ni 
Maronita Egy ház megkerülhetetlen alakja. Egy 
olyan remetéről van szó, akit némelyek je  len  ‐
ték te len nek ítélnek, vi szont élete annyira rend ‐
kí vü li, hogy el kell hinnünk: csak Isten kegyelme 
tehette i lyen kü lön le ges sé. A szív őr ző jeként és 
rendje re gu lá já nak éber tisztelőjeként pél ‐
daértékű szerzetes volt, a ki el ju tott az Istennel 
való leg mé lyebb egyesülésre. Népszerűsége az 
egész föld ke rek sé gen folytonosan növekszik. 
1977-ben avatta szent té VI. Pál pápa.

Fady Noun libanoni újságíró és író, a L’Orient-Le Jour 
francia nyelvű libanoni napilap munkatársa, a vallási 
és vallásközi kérdések szakértője.

THOMAS KEATING:

 BENSŐSÉGES KAPCSOLATBAN ISTENNEL
Ez a könyv azt mutatja be, hogyan bontakozik ki 

a szemlélődő élet,  miközben egyre kisebb teret 
kap bennünk hamis énünk és az a tudat, hogy tá ‐
vol va gyunk Istentől. Annyira bensőséges kap cso ‐
lat ba kerülhetünk  Istennel, és olyan mély gyö ke ‐
re ket ereszthetünk Isten valóságába, hogy már 
nem érezzük távol magunktól, s ahol eddig kettő 
volt,  ott már csak Egy van. (Thomas Keating)

KERESZTES SZENT JÁNOS TANÍTÁSA AZ 
IMÁDSÁGRÓL

P. MAXIMILIANO HERRAIZ 
GARCÍA:

Maximiliano Herraiz García (1935–) spanyol kár ‐
me li ta szerzetes, a teológia doktora, Avilai Szent 
Teréz és Ke resztes Szent János műveinek elismert  
szak ér tő je. A valenciai Hittudományi Kar és az avilai 
CITeS (Centro  Internacional de Especialización 
Teresiano-Sanjuanista) professzora,  utóbbinak 
igazgatója volt. Az imádság – Egy barátság története 
című könyve 2019-ben jelent meg  kiadónk 
gondozásában.

Keresztes Szent János számára az Istennel kapcsolatban 
ál ló lét az alap és a tartószerkezet, amikor az imádságról 
be szél. Erre épül maga a könyv. Az imádság, továbbá az 

Isten és ember közötti kapcsolat összefüggésének ta nul má nyo zá sá val indul, majd 
le ve ze tés kép pen ugyanehhez tér vissza, hogy megerősítse és össze fog lal ja a 
leírtakat. Tá vol mindenfajta „platóni” szemlélődéstől, Keresztes Szent János tanítása 
élet kö zös ség, a hívő ember belemerülése Isten világába, az in gye nes kapcsolat 
világába és az emberek ővele átélt világába. Felbonthatatlan egységben.

JEAN RÉMY:

IMÁDKOZZUNK 15 NAPON ÁT 

SZENTHÁROMSÁGRÓL NEVEZETT ERZSÉBETTEL 

Elisabeth Catez (1880–1906) – ismertebb ne ‐
vén Szent há rom ság ról nevezett Erzsébet – 1901-
ben lé  pett be a dijoni Kármelbe. Bol dog gá 
avatása ün  ne pén, 1984. november 25-én II. 
János Pál pá pa ezt mondta: „Üze ne te ma 
prófétai módon ter jed.” Fe renc pá pa avatta 
szentté 2016. október 16-án.

Ez a könyv gazdag szentháromságos lel ki sé gének 
kü lön bö ző aspektusait mutatja be. A szer ző, akinek 
életét át alakította az Erzsébettel való ta  lál ko zás, 
bevezeti az ol vasót is ebbe a mély ta pasz  ta lat ba. 
Könyvében meg vi lá gít ja, hogyan tá rul hat nak fel 

Szentháromságról ne ve zett Szent Erzsébet tanítása nyo mán a keresztény hit 
különböző misz té ri u ma i.

Jean Rémy atya a Cambrai-i egyházmegye papja. 1983-ban szív in fark tust 
kö ve tő en pihenésre kényszerült, és akkor fedezte fel Szent há rom ság ról ne ‐
ve  zett Erzsébetet. Több róla szóló könyv szerzője, szá mos lelkigyakorlatot 
tart és különböző egyházmegyei feladatokat lát el.

JEGES MIRJAM OCD:

 BELSŐ GYÓGYULÁS

„Mint öntözött kert” – ilyenek vagyunk. Az é le ‐
tet, az örök életet hordozzuk magunkban, csak 
gyak  ran megfeledkezünk erről, vagy pedig el tö ‐
mít  jük a forrást –gondokkal, aggodalommal, fé le ‐
lem  mel, haraggal –, és nem hagyjuk, hogy ez az 
él  te tő víz áramoljon bennünk. Szeretnénk he gek 
né lkül gyógyulni. Szeretnénk, hogy se bez he tő sé ‐
gün ket, sérülékenységünket is vegye el Is ten. 
Nem tudunk és nem is lenne  jó hegek nél kül 
gyó gyulni! Azok ott maradnak rajtunk, de át ér té ‐
ke  lőd nek. Már a feltámadás jelei lesznek. A he ‐
gek ott vannak, de már Isten teremtő művét 

dicsérik, a több életről szól nak.
Jeges Mirjam kármelita nővér a magyarszéki Sarutlan Kármelita Nővérek ko ‐

los to rá ban él. Sokéves lelkivezetői tapasztalatain alapuló meglátásai ka pasz ko ‐
dó kat adhatnak a belső gyógyulást keresőknek.

A kármelita könyvek megrendelhetők:

A www.karmelita.hu honlapon keresztül, vagy e-mailben az ostya.karmelita@gmail.hu címen. Üzenetrögzítő: +36 20 233 7616

A kármelita nővérek korábban megjelent könyveiről és kiadványairól szintén a honlapon tájékozódhat.

FADY NOUN:

IMÁDKOZZUNK SZENT CHARBELLEL 15 
NAPON ÁT

Legújabb könyveinkből:



ADOMÁNYOK, SZJA 1%
Mindenszentek Kármelért Alapítvány
Számlaszám: 10918001-00000069-06290006

Adószám:18177662-1-41

Az alapítvány a Sarutlan Kármelita Nővérek magyarszéki közösségét segíti 
abban, hogy kolostoruk mellett lelkiségi központot tartsanak fenn azok 
számára, akik imádságos csöndre, a kármelita lelkiség megélésére 
törekszenek a világban, közösen imádkozva a nővérekkel.

Hálás köszönetet mondunk adományozóinknak. A nővérek mindnyájukat 
szeretettel hordozzák imáikban.

7396 Magyarszék, Kármelita kolostor 1.
Üzenetrögzítő: +36 30 341 4939 • www.karmelita.hu

AMI A KÁRMELBEN VÁRJA ÖNT:

- Csend és imádság Isten jelenlétében
- Közösségünk imaháttere
- A természet szépsége

KÁRMELHEGYI LEVELEK

A MAGYARSZÉKI SARUTLAN 

KÁRMELITA NŐVÉREK HÍRLEVELE

A kolostor napirendje:

Hétköznapokon és szombaton:
 5.45: matutinum és laudes; 7.00: belső ima;
 8.00: szentmise; 12.00: déli imaóra;
   17.00: vesperás és belső ima 20.05: kompletórium
 (szombaton 19.30: kompletórium és vigília)

Vasárnap:
 8.00: laudes; 10.00: belső ima 11.00: szentmise;
 12.15: déli imaóra; 17.00: belső ima;
 18.00: vesperás; 20.05: kompletórium
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Kézműves csokoládéinkból

Kézműves csokoládéink megrendelhetők 
honlapunkon, a www.karmelita.hu címen

RRooppooggóóss  mmooggyyoorróóss  tteejj  ccssoo  kkoo  lláá  ddéé  
ttáább  llaa,,  ccaappppuucccciinnoo  íízzűű  ttáább  llaa  ééss  nnaa  
rraann  ccssooss  éétt  ccssoo  kkoo  lláá  ddéé  ttáább  llaa  ((110000gg))

TToojjááss  éétt,,  tteejj  ééss  ffeehhéérr  
ccssookkoollááddéébbóóll

NNyyuusszzii  éétt,,  tteejj  ééss  ffeehhéérr  
ccssookkoollááddéébbóóll

BBáárráánnyy  éétt,,  tteejj  ééss  ffeehhéérr  
ccssookkoollááddéébbóóll

MMooggyyoorróóss  vváággootttt  bboonnbboonn  éétt  vvaaggyy  
tteejjccssookkoollááddéébbaa  mmáárrttvvaa

Lelkigyakorlatok a Kármelben

„A TE ARCODAT KERESEM, URAM!” (ZSOLT 27,8)
Lelkigyakorlat az Egyház arcának szemléléséről
2021. április 22‒24. (csütörtöktől szombatig)
Tornyai Gábor, székesfehérvári plébános vezetésével 
Ezen a lelkigyakorlaton a saját arcunk szemlélésével szeretném 

felfedezni/felfedeztetni az Egyház arcának szépségét, ami igazából 
Krisztus arcának szépsége.

„ŐSI KAPUSZÁRNYAK, TÁRULJATOK, HADD VO NUL ‐

JON BE A DICSŐSÉG KIRÁLYA!” (ZSOLT 24,7)
Az Istennel egyesülés 6 kapuja
2021. április 29‒május 1. (csütörtöktől szombatig)
Csóka János OSPPE atya vezetésével
Mindannyian az Istennel való egyesülésre kaptunk meghívást.  Az 

Istennel egyesülés 6 kapuja: az ima, az Eucharisztia, Isten igéje, 
Isten akaratának megtétele, a belső szabadság, az embertárs, a 
felebarát.

„EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EM LÉ KE ZE ‐

TEM RE!” (LK 22,19)
Lelkigyakorlat az Eucharisztia misztériumáról
2021. május 13‒15. (csütörtöktől szombatig)
Dr. Kajtár Edvárd, pécs-székesegyházi plébános vezetésével 
A lelkigyakorlat során a szentmise egyes részeit fogjuk átelmélkedni, 

és tesszük ezt azzal a céllal, hogy a szentmisén való részvételünk egyre 
„tudatosabb, tevékenyebb, teljesebb és gyümölcsözőbb” legyen.

Tizennyolc év után sikerült befejeznünk kolostorunk építését. Tavaly lett 
kész új vendégházunk, melyet az ostyasütő műhelyből alakítottunk át, 
nagy szeretettel várjuk Önöket lelkigyakorlatainkra vagy egyéni 
elcsendesedésre.


