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„Egyszerre megjelent nekik Illés és 
Mózes, és beszélgettek Jézussal.”

Mi másról beszélgethettek volna, 
mint Jézus eljövendő szenvedéséről és 
haláláról, amint azt a hegyről lejövet a 
tanítványoknak adott utasítás is sug-
allja.

Az apostolok azonban nemigen 
figyelnek erre a beszélgetésre. Őket 
elragadják a dicsőséges jelenés fényes 
külsőségei. Számukra, mint szinte 
mindannyiunk számára, a dicsőség 
egyet jelent a ragyogással és a mind-
ent betöltő, fönséges isteni szózat-
tal. Pedig az igazi dicsőség, Krisztus 
megdicsőülésének pillanata is éppen 
akkor jön el, amikor ezekből a men-
nyei díszletekből és kellékekből semmi 
sem látható. Ellenkezőleg, vér folyik, 
és a világ fejedelme dörzsöli tenyerét: 
győztem!

Komoly figyelmeztetés ez nekünk, 

akik a magunk megdicsőülését rendre 
a színeváltozás hegyén képzeljük el 
– nem ott fog bekövetkezni, hanem 
Morija hegyén és a Golgota hegyén, 
ha az Atyába vetett bizalmunk akkora 
magasságot és mélységet fog át, mint 
Ábrahámé, sőt Krisztusé.

Hiszen Isten valójában nem fia 
feláldozását kérte Ábrahámtól, hanem 
saját maga feláldozását, hogy úgy re-
méljen Istenben, aki az ígéretet adta, 
hogy közben lemond ezen ígéret em-
beri alapjáról: egyetlen fiáról, Izsákról, 
az ígéret teljesítésének biológiai ga-
ranciájáról. Jézust pedig arra indította 
a Szentlélek, hogy merjen belehalni 
az Atyába vetett bizalomba, hogy az ő 
halálon túl is érvényes, feltámasztó sz-
eretetébe ajánlja lelkét agóniája végső 
pillanatában.

Az igazi dicsőség valójában nem 
más, mint akaratunk teljes egyesül-
ése Isten akaratával, amely a mi testi-
lelki, egész emberi valónkra kiterjedő 
megdicsőítésünket tűzte ki célul. 
Nem a szenvedésnek vagy a gonosz-



ság hatalmának adjuk meg tehát ma-
gunkat, hanem újra meg újra Istennek, 
minden körülmények között.

Ha csupán a dicsőség fényére és 
attribútumaira áhítozunk, vagy ami 
még rosszabb, álszíneváltozásokat és 
áldicsőségeket hajszolunk, rossz úton 
járunk, s csak Jézus Krisztus értünk 
valóságosan kiontott vére moshatja le 
rólunk a magunkra pingált cicomát.

Ha azonban átadjuk magunkat 
a Szentlélek szeretetének, aki akara-

tunkat egyesíti Isten akaratával, ha 
megtapasztaljuk az Istenbe vetett bi-
zalom ábrahámi és krisztusi méreteit, 
rátalálunk az igazi dicsőség forrására, 
és senki nem emelhet vádat ellenünk, 
hiszen Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt 
fel is támadt, az Isten jobbján közben-
jár értünk.

Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység – 

Szent idők
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Első rész: Az imádság

A keresztény ember életében az 
imádság olyan, mint a lélegzés, nél-
küle nincs élet, az ima nélkül pedig 
nincs lelki élet.

De mi is a keresztény imádság?
Nem egyszerűen contingentia-

élmény. Ez meglehet a hitetlenben is. 
Jean-Paul Sartre egyik regényében 
(Csömör – La Nausée) leírja, hogy 
egy parkban üldögélt. Nézte a körü-
lötte lévő dolgokat: fák, szökőkút, 
egy másik ember egy padon, s úgy é-
rezte, van egy közös mindnyájukban, 
hogy tudniillik mind fölöslegesek. S 
akkor született meg benne a képte-
lenség (absurdité) szó. Észrevette az 
ember és minden dolog contingens, 
esetleges voltát, de ez nem indította a 
„nem esetleges”, a „szükségszerűen 
létező” gondolata felé. Szerinte a lét-
létezés értelmetlen.

De a keresztény ima nem 

egyszerűen vallásos contingentia-
élmény. Sok igazán szép vallásos 
imát, fohászt gyűjtött össze pé-
ldául Otto Karrer is a Vallásosság 
és Kereszténység (Das Religiöse in 
der Menscheit und das Christentum, 
fordította P. Gyéressy Ágoston OSP, 
Szent István Társulat, Budapest, 
1941) című könyvében. Csak egy 
muszlim misztikus imájából idézek: 
„Óh Istenem, sohasem hallgathatom 
az állatok kiáltását, a fák zúgását, 
a patak mormolását, a madarak 
csicsergését, a susogó szelet vagy 
a csattogó mennydörgést anélkül, 
hogy ne érezném mindezt az egy-
ség bizonyosságának és tanúságnak 
arról, hogy nincs hozzád hasonló.” 
(141. o.)

A keresztény ima: ajándék és titok 
egyszerre

A keresztény ima mindenekelőtt 
ajándék: együtt jár a megszentelő 
kegyelemmel. Így a Szentlélek be-

pápai Lájos Nagyböjti beszédsorozata
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von minket a Fiúnak az Atyával való 
kapcsolatába, abba a titokba, amit 
Krisztus nyilatkoztatott ki. Szent 
Pál írja: „Gyöngeségünkben segítsé-
günkre van a Lélek is, mert nem tud-
juk, hogyan imádkozzunk helyesen. 
A Lélek azonban maga könyörög 
helyettünk, szavakba nem foglal-
ható sóhajtásokkal.” (Róm 8,26–27) 
Egyfajta lelki con-naturalitást, ter-
mészetfeletti érzéket hoz létre ben-
nünk. Így ajándék-misztérium egy-
szerre az imádság. P. Joseph Huby SJ 
a római levélhez írt kommentárjában 
e szavakhoz ezt a magyarázatot fűzi: 
„A Szentlélek jelen van ezekben az 
alapos hullámokban, melyek felka-
varják a keresztény lelket, és elra-
gadják a természetfeletti javak el-
lenállhatatlan vágyában, Isten teljes 
birtoklásához.” (P. Huby: Saint-Paul, 
Épitre aux Romains, 1958, 304. o.) 
Huby halála után az új kiadását e 
kommentárnak P. Stanilas Lyonnet 
SJ gondozta, és e ponthoz fűzte hozzá 
a következő megjegyzést, miszerint 
a modernista válság idején, mikor P. 
Huby is nehézségekkel nézett szem-
be, az 1920-as nagy próbatétel után 
maga is megtapasztalta a Szentlélek 
jelenlétét, amiről ezt a megrendítő 
vallomást hagyta ránk: „1920. kará-
csony. Elcsábítottál engem, Uram, 
és én hagytam magam elcsábítani. 
Nyolc nap óta ez rendkívüli: az el-

lenállhatatlan szeretet hulláma, az 
isteni dagály áradása, ami engem 
körülvesz, belém hatol, egészen a 
lélek mélyéig eláraszt engem. Le-

hetetlen elkerülni a hullámot, ami 
felemel. Nincs többé félelem; ráha-
gyatkozás. Most kezdem megérteni, 
mit jelent önmagamat átadni az Úr 
Jézusnak.” (1920. aug. 3., i. m. 614. 
o.)

Ugyanakkor tanulhatunk a 
keleti (és egyéb) imamódok emberi 
alapjaiból: ilyen az összeszedettség, 
a nem-hasznossági szemlélet stb., de 
ez még nem keresztény ima! 1989. 
október 15-én adott ki a Hittani Kon-
gregáció erről egy dokumentumot, 
Ratzinger bíboros aláírásával. (Ora-
tiones formas, magyar fordítása: A 
keresztény meditáció néhány szem-
pontjáról.) Anthony Bloom ortodox 
londoni metropolitának jelent meg 
egy szép könyve Élő imádság cím-
mel. Ebben írja, hogy az imádság 
alapja az Istennel szeretetben össze-
kötött lélek. Személyes istenkapcso-
lat. Isten jelenlétének tudata. Ha ez 
megvan, akkor minden imamód jó 
lehet. Enélkül viszont: „csak zengő 
érc, vagy pengő cimbalom”. Szent II. 
János Pál pápa írta, hogy „csak azokat 
a szavakat van jogunk kiejteni, ame-
lyeket már átelmélkedtünk”. („Con-
tenplata aliis tradere” – a domonkos 
rend egyik gondolata.)

A neves teológus, Hans Urs von 
Balthasar szerint is (ő azt papoknak 
írta!) a papoknál a hívek azonnal 
észreveszik, hogyha valami nem i-
máik mélységéből fakad, s a szónok 
ilyenkor követ ad kenyér helyett. 
Töredezett, mint egy jobbfajta újság. 
De ez mindnyájunknak szól, hiszen 
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mindenki feladata Istenről beszélni: 
szülőknek, nevelőknek, barátoknak, 
minden kereszténynek. De ha az 
Istennel való élő szeretetkapcsolat 
megvan, minden imádság jó!

Vianney Szent János látott 
templomában egy idős imádkozó 
férfit, aki hosszan fohászkodott az 
Oltáriszentség előtt. Megkérdezte, 
hogy milyen imakönyvet használ. 
Kiderült: az idős bácsi nem tudott 
olvasni. Majd így folytatta: „Én 
nézem Őt, Ő meg engem, és nagyon 
boldogok vagyunk mind a ketten.” 
Valóban, a csend a szeretet legszebb 
nyelve. Két ember között még nem 
tökéletes a szeretet, ha azért kell 
beszélni, hogy a kapcsolat meg ne 
szakadjon.

Az egyházban az ima csúcsa 
a liturgia: a mise, a zsolozsma. Az 
egyéni ima, adoráció azért szük-
séges, hogy liturgikus imánk a 
legbensőnkből fakadó személyes 
ima is legyen. Szent Pál leveleiben is 
találunk őskeresztény himnuszokat. 
De érezzük, hogy ezek számára 
szívből jövő imádságok is egyben.

Az ima csodálatos dolog – 
mondjuk –, de félelmetes is. Odaállni 
Isten elé, önként elővételezni az íté-
letet (Anthony Bloom). És hozzáál-
lásunktól függ, hogy a távolság 
növekszik-e, vagy csökken. S ebben 
a naponkénti „Isten előtti állásban” 
naponta újra

– felajánljuk életünket, hivatá-
sunkat, 

– elfogadjuk korlátainkat,

– sikertelenségeinket, bűneinket,
– az elmulasztott alkalmakat,
– és újból elkötelezzük ma-

gunkat.
Gorkij Thomas Gordejevről 

szóló írásaiban szerepel egy zsugori 
ember, Ignác. Szeme előtt süllyed el 
a hajó, ami áruját vitte volna, min-
dene odaveszett. S ő már azon gon-
dolkodik, hogy hogyan kezdje újra. 
„A világ fiai” néha okosabbak a 
maguk dolgában, mint mi, kereszté-
nyek.

Imádság és érzelmi telítettség

Divat volt egy időbe a kis közös-
ségekben, mint mondták, „kitenni a 
lelkünket az asztalra”, bevallani min-
den dolgunkat a többiek előtt. Sokan 
azt hitték, evvel meg tudják szüntet-
ni belső magányukat. Jacques Mari-
tain vallotta meg, hogy feleségével 
hitben, szeretetben krisztusi módon 
éltek. Már úgy ismerték egymást, 
hogy gondolataikat is kitalálták. 
És mégis – írta –, volt bennük egy 
közölhetetlen magány, amit egyedül 
az Istennel való kapcsolat oldott fel: 
az imádság.

Az imádság aszkézise

Kamasz fiatalok sokszor kér-
dezték, nem minden malícia nélkül: 
„Miért kell csengetésre imádkozni?” 
Miért nem akkor, amikor nekem 
„jólesik”, „kedvem van hozzá”? 
Nézzük az emberi kapcsolatokat: 
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a szülő csak akkor beszél gyerme-
kével, ha „kedve van hozzá”? Nem 
pont az mutatja-e a szeretetet, ha 
nem az én kedvemet nézem, hanem 
a másikra figyelek? S akkor az i-
mádság? Szólok a személyes Is-
tenhez. Nem azért, mert „jólesik”, 
hanem mert szeretem, imádom, el-
fogadom, hálát adok Neki stb. Pont 
amikor „nem esik jól” (lelki száraz-
ság esetén), akkor mutatkozik meg 
a szeretetem. Az azóta szentté ava-
tott XXIII. János pápáról olvastam, 
hogy mikor már súlyos beteg volt, 
de fontos döntés előtt állt a zsinattal 
kapcsolatban: egész éjszaka térden 
állva imádkozott. Szent II. János Pál 
pápa mondta spanyolországi látoga-
tása alatt klauzurás nővéreknek: „a ti 
házaitok zárva vannak a világ felé – 
de mélységesen nyitottak Isten felé”. 
S a világnak ilyen lelki oázisokra is 
nagy szüksége van.

Végül egy utolsó megjegyzés 
az imádság és a böjt kapcsolatáról. 
A böjt nem egyszerűen önmegta-

gadás! (Természetesen az is, de 
nem az a lényeg.) Önmegtagadásra 
ugyanis mindig szükségünk van, 
hogy urai legyünk önmagunknak, és 
le tudjuk győzni a kísértést, a rosszat. 
A böjt inkább – mint a zarándoklat 
is – kicsit kivon bennünket a min-
dennapi élet körforgásából, hogy a 
napi problémákon túl látva Istennel 
találkozzunk! És így érezzük meg, 
hogy imádság és böjt összetartoznak. 
A mi böjtünknek, a nagyböjtnek is ez 
a célja: megállni egy kicsit Isten előtt 
– és új életet kezdeni. Áprily Lajos 
írta Vándor című versében:

„A nyugtalan patak lelkét szeretted,
Suhogó völgyek útjait követted.
Mi lenne, hogyha egyszer nem sietnél,
S megállnál egy tónál: Genezáretnél?”

(Áprily Lajos: Akarsz-e fényt? 
Szépirodalmi Könyvkiadó,Budapest, 
1969, 35. o.)

Forrás: magyarkurir.hu

Fejtörő

Az alábbi hat szó közül húzza át azt a hármat, amely nincs közvetlen 
összefüggésben a nagyböjttel, majd olvassa össze a megmaradt szavak aláhú-
zott betűit. Az evangéliumokban szereplő Golgota (Koponyahegy) szónak a 
magyarban is használatos latin megfelelőjét kapja.

GLÓRIA – APRÓSZENTEK – KERESZTÁLDOZAT  
VIRÁGVASÁRNAP – BETLEHEM - LILA

.........................................................
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Hirdetések

Ma a szentmisék után gyűjtés lesz a karitász céljaira. Isten fizesse meg 
az adományokat!

Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a keresztúti ájtatosságot a 
nagyböjti időszakban péntekenként a Szent Rozália-templomban, valamint a 
Szent András-templomban tartjuk a szentmisék előtt ½ órával.

 
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 

összege, az elmúlt héten 140.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
3 775.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

A komáromi Római Katolikus Plébánia a Városi Hivatal Szociális Osz-
tályával együttműködve, adománygyűjtő akciót szervez a város nehéz anya-
gi háttérrel rendelkező polgárai számára. Az adományokból kis csomagokat 
állítunk össze, melyeket a Városi Hivatal dolgozói juttatnak el a szükséget 
szenvedőknek. A gyűjtés egész év folyamán tart majd. Pontos információk a 
bejáratnál kifüggesztett plakáton olvashatók. Adományaikat előre is köszön-
jük! Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

Előre jelezzük a kedves hívek részére, hogy 2015. március 14-én, egy 
órával korábban lesz bemutatva a szentmise a Szent András-templomban. 
Aznap ugyanis ifjúsági találkozó lesz, ami 16:00 órakor végzendő szentmi-
sével záródik. 

2015. március 7-én 10:00 órai kezdettel plébánia katekézisek következő 
sorozata indul felnőttek számára, akik részesülni szeretnének a keresztség, 
bérmálás illetve az Oltáriszentség kiszolgáltatásában. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.
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1. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; Zs 115; Róm 8,31b-34; Mk 9,2-10
Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és áldozd fel
2. hétfő
Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
3. kedd
Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
4. szerda
Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28
Uram, Istenem, szabadíts meg irgalmad szerint!
5. csütörtök
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
6. péntek
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
Jön az álomlátó, gyertek, öljük meg
7. szombat
Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt

Heti Liturgikus Naptár
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3.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00 
m

agyar
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Panzió
Sv. A

nna

Rózsafüzér társ. élő tagjaiért
† János és rokonok
Ú

m
ysel

III.
4.

Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

16:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† Lýdia
† Em

ília és Im
re

† József
III.
5.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
16:30 

slovenská
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Sv. O
ndrej

Papi és szerzetesi hivatásokért
K

rížová cesta
† Júlia

III.
6.

Piatok – Péntek
8:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

16:30 
m

agyar
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

Fehér cs. élő tagjaiért
† Členovia r. M

artišovej
K

eresztúti ájtatosság
† M

ária, Rezső és családtagok
III.
7.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Fehér cs. † tagjaiért
† A

nna, Vincent, syn Vincent
† M

ala László

III.
8.

3. PÔ
STN

A
N

ED
EĽA

N
A

G
Y

BÖ
JT

3. VA
SÁ

RN
A

PJA

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

Szent A
nna

 † K
ároly

zdravie a B. pož. pre Silviu
† Zlínsky István
Zdravie a B. pož. pre M

áriu
M

iséző pap szándékára

a szeNtmisék reNdje
2015. március 2 – 8.

8 Nagyböjt 2. vasárnapja


