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Bevezetés: Újrakezdés

„Ha még egyszer újrakezdhetnénk!” – gondol-
juk, amikor visszatekintünk a múltra. Újrakezdeni,
és ezúttal a megfelelõ hivatást választani, vagy az
igazi házastársat, vagy csak a megfelelõ hangnemet
egy beszélgetésben, vagy az igazi munkahelyet.

Vannak fiatal emberek, akik tartanak az igazi
kezdettõl. Félelembõl, hogy hibás lehet; vagy nem
merik meghozni a társra vonatkozó döntést. Féle-
lembõl, mert talán mégsem õ az igazi. És mivel az
élet megy tovább, marad egy fáradt sóhaj: „Ha ak-
kor én…, talán minden másként alakult volna.”

Ostobaság. A kezdet létezik: Most! Az életem
nagy lesz, ha a jelenben élek. Most van itt valaki,
akinek szüksége van rám. Most vár egy munka: az
én munkám. Az én Istenem most van közel és azt
mondja: „Értékes vagy számomra.”

A nagy „Most” akkor jött el a tékozló fiú életé-
ben, amikor egészen a padlón volt és azt mondta:
„Útra kelek, hazamegyek apámhoz” (Lk 15,18). A
nagy „Most” az otthon maradt fiúnak akkor követ-
kezett be, amikor irigy lett a hazatért testvérére és
az apja ezt mondta neki: „Fiam, te mindig itt vagy
velem” (Lk 15,31).

A „Most”-nak sok arca van, az egyház számára
is. Az õskeresztények egy züllött, pogány környe-
zetben a szeretet helyévé tették házaikat, élõ szen-
télyekké. Abban az idõben, amikor a kereszténység
államvallás lett és tömegek özönlöttek az egyházba
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(a kereszténység divat lett) és késõbb, amikor a
népvándorlás egész Európát összekuszálta, ott vol-
tak a remeték a pusztában és a szerzetesek kolosto-
rai, azok a helyek, amelyek fölött – most – nyitva
volt az ég. És amikor a keresztény középkorban az
egyház a gazdagságba és a hatalomba fúlt, akkor
Assisi Szent Ferenc és Domonkos megmutatta az
egyháznak az új „Most”-ot: A mi gazdagságunk az
Úr.

Manapság sok keresztény bátortalan. Valóban
lenne okunk a bátortalanságra, amikor minden har-
madik házasság tönkremegy, amikor a papok szá-
ma néhány éven belül ötödére csökkent, és amikor
a kereszténység a sajtóban és a tv-ben nem formál-
ja többé a közvéleményt.

De a pápa hisz egy új „Most”-ban az egyházban,
egy újrakezdésben. A pápa összekapcsolja ezt a
„Most”-ot a 2000-es évvel. Meg van gyõzõdve ab-
ban a hitében, hogy most fog Krisztus újjászületni
napjaink keresztényeinek szívében.

A Schönstatt-mozgalom alapítója és atyja,
Kentenich József atya az újrakezdésbe vetett hitét
1914. október 18-cal kapcsolja össze. Akkor mutat-
ta be tervét egy csoport fiatalembernek: Odaajándé-
kozzuk törekvéseinket és munkánkat, szenvedésein-
ket és másoknak tett szolgálatainkat a Szûzanyának,
és õ gondoskodik arról, hogy Krisztus újjászülessen
a szívünkben és közösségünkben, és ott újból élõvé
váljon. A hely, ahol mindez megtörtént, azóta meg-
sokszorozódott. A Föld minden kontinensén jóval
több, mint száz Schönstatt-szentély épült. De ez

8



még nem minden. Ami ezeken a kitüntetett helye-
ken sokak számára láthatóan történt, az a házak
csendjében is megtörténik. A Szûzanya élõ kapcso-
latot alakít ki az ott lakókkal, otthont ajándékoz ne-
kik a szívében, új erõt ad a szeretetre, és örömet ab-
ban, hogy Krisztus szeretetét továbbadják.

Ez csak a kezdete egy elbûvölõ képnek: egyhá-
zunk szentélyei körül, a plébániatemplomok körül
és a zarándokhelyek körül egyre inkább a kereszté-
nyek házai is õrségbe állnak annak tudatában, hogy
az Úr ott él a házasság szentségében, ott mûködik a
Szentlélek a bérmálás kegyelme által, és a keresz-
tény házak összekapcsolódnak egymással. A szere-
tet hálója keletkezik.

Gyakorlati útmutatás
A következõ szöveg kilenc hétre készült. Min-

den hétnek van egy bizonyos témája. Természete-
sen nem kötelezõ az idõt pontosan betartani. Min-
denki úgy olvashat belõle, imádkozhat, meditálhat,
ahogy a Lélek ösztönzi.

A szöveg nagyon tömör, van azonban idõnk. De
mihez is? Arra, hogy felfedezzük, hogy a Szentlé-
lek mit is akar nekünk mondani. Észrevesszük,
hogy a Lélek beszél bennünk, amikor egy gondolat
megérint. Ilyenkor egy kicsit megállunk és ízlelget-
jük ezt a gondolatot. Ha ezt a kilencedet ketten
(mint házaspár) vagy közösségben a barátainkkal
imádkozzuk, megbeszélhetjük egymással, hogy mi
érintett meg bennünket. Szent Pál úgy beszél az
egyház közösségérõl, mint Krisztus testérõl: Ennek
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a testnek minden tagja rendelkezik valami különle-
ges sajátossággal, a Lélek egy adományával. Ezért
az egyik gondolat nekünk többet mond, a másiknak
kevesebbet, a Lélek ajándékának megfelelõen, me-
lyet Isten ajándékozott nekünk. A jövõ egyháza az
eredeti személyiségek egyháza.

Ebben a kilencedben Kentenich atya imái vezet-
nek bennünket, melyeket a dachaui koncentrációs
táborban írt. A papok, akik vele együtt fogságban
voltak, kértek tõle valamit a zsolozsma pótlására.
(Nem volt lehetõségük a breviárium imádkozásá-
ra.) Kentenich atya megírta a hórákat (imaszövege-
ket), amik elkísérték paptársait az egész napon át.
Minden hóra az üdvtörténetre vetett pillantással
kezdõdik, aztán odafordul a saját közösséghez (itt:
a schönstattiak közössége, általánosságban azt
mondhatnánk: az egyházi közösség, amelyben
élünk – egyházközség, csoport, rend, mozgalom).
A harmadik részben következik a saját életünkre
való alkalmazás.

Megpróbáljuk Kentenich atya írásait a magunk
számára lefordítani, és ösztönzést találni benne a
különbözõ területeken való újrakezdéshez. Ha egy
kis örömöt okoz nekünk, amit Isten ma az egyház-
ban és a mi életünkben tesz, akkor álljon itt még a
dicsõítés az utolsó versszakból:

Dicsõség az Atyának örvendezve
Mondják Krisztus és Mária dicsõítve
A Szentlélekben teljes a dicsõség
Mindöröktõl fogva, most és mindörökké. Amen.
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1. HÉT
Még egyszer elkezdem

Reggeli ima
Istenem! Még egyszer elkezdem. Elõttem van

egy nap. Nem tudom még, mit hoz ez a nap. De tu-
dom, hogy szükséged van rám. Ilyen vagy. Nem
csak azért alkottál, hogy imádkozzam Hozzád és di-
csõítselek. Úgy teremtettél, hogy érezzem, szüksé-
ged van rám. Tehát még egyszer elkezdem. Termé-
szetesen tegnap nem voltam elégedett magammal.
De tudom, hogy irgalmas vagy. Van még egy lehe-
tõségem, és ez a mai nap. Az újrakezdés gondolata
kísérjen el ma. Ami volt, azt hátrahagyom. Nem
gyötrõdöm vele. Szent Pállal mondom: „Elfelejtem,
ami mögöttem van és az elõttem levõk után rugasz-
kodom.” (Fil 3,13)

Dolgozni fogok ma – egy új kezdet. Találkozom
a munkatársaimmal és a családommal. Itt is – egy
új kezdet. És Veled is találkozom Istenem – egy új
kezdet. Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus él bennem.
Ez jó. Akkor is, ha nem gondolok mindig erre: Jó
tudni, hogy Õ itt van. Õ hordoz engem. És szeret.
Õáltala és Õvele mondhatom Neked, hogy
„Atyám”. Szent Lelke indít, hogy ezt mondjam. A
Szûzanyát is Te ajándékoztad nekem. Õ az édes-
anyám. Õ fog a mai napon vezetni. Ez bátorságot
ad. Istenem, még egyszer elkezdem. Veled, a Szûz-
anyával, most, itt és ma. Amen.
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Kentenich atyához hasonlóan meghalljuk
Isten hangját lelkünkben és az idõk jeleiben

Most nem az egyházról beszélünk, hanem ma-
gunkról, keresztény életérzésünkrõl. A saját éle-
tünkrõl beszélünk. Elfáradtunk. Ha nap mint nap
megéljük, hogy a keresztény alapelvek egyszerûen
nem számítanak többé, akkor lassan, de biztosan
felhagyunk azzal, hogy ezeknek az alapelveknek az
erejében higgyünk. Nem, ez nem „hitetlenség”.
Egyszerûen egy kicsit kevésbé hiszünk. Nem szá-
molunk többé igazán Isten hatalmával a saját éle-
tünkben és a saját korunkban.

Egy kicsit úgy vagyunk, mint az egyszeri pa-
rasztember, aki azt mondta a plébánosának: „Plébá-
nos úr, itt az imádság nem segít semmit. Erre a
földre trágyát kell hordani, akkor majd nõ valami.”
Így szép lassan a magunkévá tettük a környezetünk
gondolkodásmódját. És a környezet azt mondja:
Betegség esetén nem imádkozni kell, hanem kór-
házba menni. Házassági krízis esetén nem imád-
kozni kell, hanem házassági tanácsadóhoz kell for-
dulni. Lelki gondok esetén nem imádkozni kell,
hanem egy hozzáértõ tanácsadót kell felkeresni.
Nem imádkozni kell, hanem dolgozni. Akkor jut az
ember valamire, akkor megoldódnak a gondok.

Szép lassan elfogadtuk ennek a világnak a
szemléletét, és ez a világ nagyot teljesít a pszicho-
lógia területén, az emberirányítás, a vállalatvezetés
és az orvostudomány területén. Emberi problémá-
ink természetes megoldásának ez az útja egyre job-
ban és jobban betölti gondolatainkat. Annyira,

12



hogy alig tudjuk elképzelni, hogy a Jóistennek eh-
hez az egészhez valami köze lehet. Ugyanez a gon-
dolkodásmód fészkelte be magát az egészen szemé-
lyes életünkbe. Ha valami nem sikerül, lehet, hogy
egy kicsit imádkozunk is, de olyan igazán nem
hisszük már, hogy Istentõl jönne valami, ami ránk
érvényes lenne, ami minket illetne, ami megérinte-
ne. Így a hit dolgai kicsit idegenné válnak.

Biztos, hogy hiszünk mindenben, amit az egy-
ház hinnünk tanít. De az egésznek nincs sok értéke
– mondja a tapasztalatunk.

És mégis van bennünk egy õszinte sóvárgás.
Szeretnénk hinni. Szeretnénk megtapasztalni, hogy
Isten belenyúl az életünkbe. Szeretnénk újrakezde-
ni. És ha ez sikerülne, akkor ez a kezdet egy nagy-
szerû dolog lenne. Akkor Isten egyszeriben fontos-
sá válna számunkra. Újra megtapasztalnánk Õt.
Megízlelhetnénk az Õ hatalmát. Ez olyan lenne,
mint az isteni világ betörése az életünkbe. De ho-
gyan érhetjük ezt el? Mit tehetünk az új kezdetért?

Kentenich atya a dachaui koncentrációs tábor-
ban nem volt éppen irigylésre méltó helyzetben.
Nem kell itt a borzalmakról, a terrorról, az éhezés-
rõl vagy a kínzásokról beszélni.

A nehézség, amire itt célzunk, valami más volt:
a nácik koncentrációs tábora, úgy lehetne talán
mondani, egy olyan hely volt, ahol Isten nagyon tá-
vol volt. És mégis, Kentenich atya a társaival
együtt a koncentrációs táborban töltött idõt Isten
rendkívüli közelségének idejeként élte meg. Sõt,
még az is lehetséges volt számára, hogy a koncent-
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rációs tábor minden borzalma mögött a szent Isten
kezét megérezze, felfogja, és bátran megragadja.

Létezik-e olyan kulcs, van-e olyan út, melynek
segítségével Isten ott is felfedezhetõ, ahol látszólag
nincs is jelen? Felfedezhetõ-e Õ, mint a nagy távol
levõ, aki minden esemény mögött ott áll, aki meg-
szólít minket, aki hív, hogy megfogjuk a kezét?

Ami egy koncentrációs táborban lehetséges, az
napjaink keresztényének megfáradt lelki-vallásos
helyzetében is lehetséges lesz. De nem akarjuk félre-
vezetni magunkat: Az a tulajdonképpeni probléma,
hogy egy világias élet tart fogva bennünket egyre job-
ban, és ezáltal hitünk is mindinkább kiüresedik. Való-
jában ez a koncentrációs táborral való párhuzam.

Amíg egy koncentrációs táborban kétségkívül
szörnyûséges dolgok terhelik meg az embereket –
az éhség, az állandó beszéd az evésrõl, az állandó
félelem: megéljük-e még a jövõ hét végét? –, addig
a hit számára az a valódi gond, hogy az embert tel-
jesen lefoglalják a természetes gondok. Itt van a tu-
lajdonképpeni párhuzam. Mi nem egy koncentráci-
ós táborban élünk, de ennek a világnak a dolgai
annyira betöltenek bennünket, hogy az isteni szá-
mára látszólag semmi hely nem marad. Legalábbis
így éljük meg.

Mi volt a kulcs Kentenich atya számára, a kulcs
az új kezdethez? Az imádságokban, melyeket ott
írt, adja meg az elsõ nagy választ: Mária. A Szûz-
anyához való személyes közelség egy olyan légkört
teremt, melyben könnyebbé válik az Istennel való
élõ kapcsolat fenntartása.
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A Szûzanya életébe vetett pillantás segít minket,
hogy vele együtt az õ útján járjunk. Most egy olyan
szöveget fogunk megnézni, amivel Kentenich atya
a Szûzanyához fordul. Elgondolkodva befogadjuk,
és utána megpróbáljuk a saját életünkre alkalmazni.

Szentélyed a mi Názáretünk,
Ami az idõ éjszakájában elrejtve áll.

Ott vívódsz te, Szeplõtelen, imában
A szent hajnal után vágyakozva;
Ott, ahol Gábriel kérelmét eléd terjeszti
És igenlõ válaszod nyomán1 a Föld kivilágosodik.

Ismét látlak, amint igenedet csendesen mondod,
Fényed Schönstattból2 indulva áttöri az éjszakát,
Fényed, melyet Isten bölcsessége irgalmában választott,
Hogy világítótorony legyen a mai világ számára.

Engedd, hogy gyorsan biankó felhatalmazást tegyek,
Hogy megküzdeni a vén sárkánnyal menjek,
Eszközként egészen rendelkezésedre álljak,
Életemet Schönstatt küldetésére örömmel ajánljam.

Dicsõség az Atyának örvendezve
Mondják Krisztus és Mária dicsõítve,
A Szentlélekben teljes a dicsõség
Mindöröktõl fogva, most és mindörökké. Amen.
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1 A Szûzanya igene az angyali üdvözletre
2 Ha nem vagyunk Schönstattal szorosabb kapcsolatban, ak-

kor így imádkozhatjuk: �Fényed közösségünkbõl kiindulva
áttöri az éjszakát�, vagy hozzáfûzzük közösségünk saját
nevét. Kentenich atya természetesen saját alapításának ne-
vét használja és abból a lelki megtapasztalásból él, hogy a
Szûzanya a schönstatti alapítással különösen szoros kap-
csolatban állt.



Ösztönzések a saját életünk számára
Nem azt nézzük, ami eltûnõben van, nem azt fi-

gyeljük, ami nincs többé. Nem azt nézzük, ami az
egyház életét megnehezíti, és most nem életünk
csalódását figyeljük. Kapcsolatot keresünk a Szûz-
anyával. Az õ gondolkodásmódja egy új kezdetnek
számít. Õ vágyakozik. Vágyik az után, hogy a nép
Messiása megszülessen. Vágyakozik, hogy eljöjjön
a Megváltó, aki az embereket megszabadítja a nyo-
morból. A Szûzanyához csatlakozunk, és teret en-
gedünk a vágynak: „Istenem, engedd, hogy megta-
láljalak! Add, hogy a harmadik évezredbe való
átlépés kegyelmi idõ legyen. Add kérlek, hogy egy-
szerû szívbeli örömünk legyen Benned. Engedd,
hogy megtaláljunk Téged, Istenem.”

Talán nem vagyunk hozzászokva, hogy így
imádkozzunk. Talán elsõsorban a Szûzanyától
szoktunk segítséget kérni. Ez igaz. Itt valami más-
ról van szó. Ha mi most a Szûzanyával keresünk
kapcsolatot, akkor felfedezzük a szívében lévõ Is-
ten utáni vágyat. Õ egészen Istenre figyel. Szeret-
né, hogy Isten újból megmutassa magát az embe-
reknek. Várja, hogy történjen valami, érkezzen
valami Istentõl, ami jót tesz az embereknek. A
Megváltó születésére számít. Ha elidõzünk egy ki-
csit a Szûzanya szívében, akkor bizonyos gondok
elvesztik súlyukat. A Szûzanyához csatlakozva már
számítunk Istenre. Elfogadjuk, hogy érkezhet vala-
mi Tõle nekünk.

Ez a vágy jut határozottan kifejezésre minden-
ben, amit a Szentatya a 2000-es szentévre vonatko-

16



zóan már évek óta mondott az egyháznak. A pápa,
a Szûzanyával nyilvánvalóan szoros kapcsolatban,
arra számít, hogy Isten tesz valamit. A pápával
együtt megkockáztatjuk a lépést. Számítunk Istenre.

Azt mondtuk, hogy megkockáztatjuk a lépést:
Ez valóban egy messzire vezetõ lépés, hiszen min-
dennapi tapasztalatunk és az általánosan elterjedt
szokás mást mondanak. „Nekünk, embereknek kell
gondoskodnunk…” Ez is igaz. De a másik is, mi-
szerint: Számítunk Istenre.

De ilyen olcsón nem megy. Ahhoz, hogy az Is-
ten utáni vágy belsõleg valóban hatalmába kerít-
hessen, annak van egy feltétele: a biankó felhatal-
mazás. Ez a modern kifejezés az üzleti életbõl
származik. Arra utal, hogy az ember üresen aláírhat
egy csekket. A csekk alá van írva, és a csekk cím-
zettje maga írhatja be az összeget, amit le akar
emelni. A másik ember pedig rendelkezésére áll.
Aláírása által igent mond a felhatalmazott személy
igényére. Kentenich atya ezt a képet az Istennel va-
ló életre alkalmazza, és úgy értelmezi, hogy azt
mondjuk Istenünknek: „Tegyél velem, amit akarsz.
Én már elõre egy bátor igent mondok rá.” Biankó
felhatalmazást tenni, rendelkezésre állni, igent
mondani Isten szent akaratára, mindez nem újdon-
ság a lelki életben. Mióta az emberek kapcsolatban
állnak Istennel, azóta nagyjaik mindig ezekre a ma-
gasságokra küzdötték fel magukat. Ismerjük imái-
kat, melyekben készségüket Isten szent akaratának
ajándékozták.

Flüei Szent Miklós mondta:
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„Én Uram, én Istenem, vedd el tõlem minde-
nem, ami gátol Feléd.

Én Uram, én Istenem, add meg nekem minde-
nem, ami segít Feléd.

Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd
legyen egészen a Tiéd.”

Ez a feltétele annak, hogy a ránk vonatkozó isteni
szeretettervet mélyebben megértsük és felfedezzük.
Miért? Mert mi tulajdonképpen Isten számára va-
gyunk teremtve. Isten alkotott meg minket úgy, hogy
magunkat szabadon ajándékozzuk Neki. Ha mi Õfelé
fordulunk, akkor az nem megy úgy „csak egy pici-
két”. Isten nem egy a sokszínû kínálatból, amibõl mi
önállóan válogathatunk, ma ezt, holnap azt: egy új
autó, egy baráti kapcsolat a jó társaságban, egy kicsi a
Jóistenbõl, aztán egy lebilincselõ olvasmány.

Isten nem úgy kínálja fel magát az embereknek,
mint a sok érték egyikét. Õ egyetlen és minden
akar lenni számunkra. Ha tehát azt mondjuk: „Iste-
nem, Te vagy a mindenem, tegyél velem, amit
akarsz”, akkor nemcsak emberi természetünket en-
gedjük szóhoz jutni, hanem Istent is. Õ teljesen a
maga képére teremtett bennünket, szeretne minket
egészen a maga számára.

De ezt nem lehet egy szuszra egyszer s minden-
korra elintézni. Az idõben élünk. Minden nap egy
újabb kihívást hoz. Ezért a keresztény ember élete
egy harc. A démonoknak különbözõ módszereik
vannak, amivel az embereket befolyásolják. Ma az
ördögtõl való megszállottság elég ritka. Jézus korá-
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ban nyilván gyakoribb volt. Az evangéliumban gyak-
ran olvashatunk arról, hogy az Úr ördögöt ûzött.

Ma inkább az fordul elõ, hogy démoni erõk egy
embert, esetleg egy nép vezetõjét pusztító, ember-
gyûlölõ tettekre ösztönözik és segítik hozzá. De a
démonok mûködését másként is megéljük: Fáradttá
tesznek. Semmi kedvünk sincsen már. Egyszerûen
abba akarjuk hagyni. És miért ne élnénk tovább úgy,
mint eddig? Professzionálisan jól dolgozó démonok
tesznek fáradttá. És megváltoztatják az istenihez
való hozzáállásunkat – nem teljesen, természetesen
nem. Csak annyira, hogy az isteni egyszerûen már
nem olyan fontos többé. Tehát egy harcról van szó.
Arról van szó, hogy mindig újra kell kezdeni.

Minden nap újból kezdjük a harcot. A Szûzanya
kezébe helyezzük magunkat. Õ kapta Istentõl azt a
feladatot, hogy minket mindig mélyebben vezessen
és vonjon be Jézus Krisztus szeretetébe. De azt a
küldetést is kapta, hogy mint az egyház édesanyja,
vezessen minket a szent egyházunkért folyó harc-
ban, valamint egy új, jobb világért folyó harcban.
Ez azt jelenti, hogy a Szûzanya próbál állandóan
megnyerni minket, hogy szeressünk, hogy ember-
társainkhoz jósággal forduljunk, hogy mindennapi
életünket a szeretõ Istennel való összetartozás je-
gyében alakítsuk. Õ mindig igyekszik minket meg-
nyerni, hogy szenvedéseinket feláldozzuk, hogy a
szenvedõ Krisztus a szívünkben éljen. A Szûzanya
állandóan próbál minket apostolként bevetni, pró-
bál rávenni, hogy ne magunk körül keringjünk, ha-
nem Isten országának ügyét sajátunknak érezzük.
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Ha van a Szûzanyával kapcsolatunk, akkor ter-
mészetesen szokásunknak megfelelõen fordulha-
tunk hozzá kérésünkkel: „Segíts nekem itt és ott.”
De akkor õ hamarosan igénybe fog venni minket és
azt fogja mondani: „Szükségem van Rád. Szüksé-
gem van az imádra, az áldozatodra, a hûséges köte-
lességteljesítésedre, az önzetlen szolgálatodra a
családodban.” A Szûzanya szeretné, ha az eszközei
lennénk. És mi eszközként a rendelkezésére állunk.

Egy olyan lelki helyzetben, ami hitünkben fá-
radttá próbál tenni, négy lépést tehetünk. Az elsõ lé-
pés: Teret engedünk Isten utáni vágyunknak. Azt
mondjuk Neki: „Engedd, hogy újra és újra megtalál-
jalak.” Második lépés: Azt mondjuk Istenünknek:
„Tégy velem, amit akarsz.” Ugyanezt mondjuk
Anyánknak és Királynõnknek. A harmadik lépés:
Mindig újból elkezdjük a harcot. Negyedik lépés:
Eszközként a Szûzanya kezébe adjuk magunkat.

Esti ima
Drága Szûzanya! Ez volt ám egy nap! Mindig

újból elkezdtem. Néha a lehetetlen is lehetségessé
vált. Oda tudtam fordulni valakihez, akit ki nem
állhatok. A legjobbat tudtam kihozni a munkámból.
Még egy kis idõt is tudtam szánni az én Istenemre.
Ma mellettem voltál. Szeretném elmondani, hogy
hálás vagyok Neked. A környezetembõl hiányzik Is-
ten közelsége. De Te a közelemben voltál. És a Te
közeledben már ez a világ sem volt többé fárasztó
vagy gonosz, hanem egy kihívás volt. Még egyszer

20



elkezdtem. Újra és újra. Néha kemény volt. Legyõz-
tem önmagamat. És ezt Neked ajándékozom.

Most megpihenek egy kicsit Nálad. Együtt az
Úrhoz megyünk. Õ a szívemben lakik. Együtt me-
gyünk Õhozzá, és én Beléd kapaszkodom. Szeret-
ném Õt olyan nagyon szeretni, amennyire Te szere-
ted. Szeretnék Hozzá olyan készséges lenni, mint
annak idején Te Názáretben. Szeretnék én is olyan
erõs lenni, mint Te. Tudom, hogy hordozol engem.
Gondoskodsz róla, hogy az Úr iránti szeretetem
mindig növekedjen. A bennem lakó Krisztussal
együtt megyünk a mi mennyei Atyánkhoz.

Így végzõdik egy nap Nálad, szent Isten. A kez-
det, az állandó újrakezdés most nagy nyugalomra
vált. A nap végén megpihenek Nálad, szent Atyám.

Drága Szûzanya, Kentenich atyától megtanul-
tam, hogy mindig újra tudok kezdeni és megéri tel-
jes erõbõl minden napot újrakezdeni. Add, hogy
Kentenich atya iskolájában sok ember találjon bá-
torságot egy új kezdethez.

Ima a boldoggá avatásért
Szentháromságos Isten, kérlek, ajándékozd mi-

hamarabb Kentenich atyának az oltár tiszteletét.
Add, hogy példája és életmûve által áldássá váljon
az egész egyház számára. Segíts nekem az õ közben-
járására minden gondomban és bajomban. Amen.
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2. HÉT
Krisztus újra születik bennem,

és én viszem Õt a világba

Reggeli ima
Uram, Jézus Krisztus, itt állunk az ezredfordu-

lón. A pápa arra számít, hogy valami történni fog.
Elsõsorban arra számít, hogy véghezviszel valamit.
Én is számolok Veled. Születésed Betlehemben egé-
szen csendes volt, egészen elrejtett. Ez alkalommal
is bizonyára így lesz. Nem szomorúan mondom, ha-
nem csendes örömmel. Hihetem, hogy újra fogsz
születni bennem, és én viszlek Téged a világba. A
kettõ összefügg egymással.

Ma emberekkel fogok érintkezni, és nekik érez-
niük kell, hogy Te bennem élsz. Tehát hozzájuk for-
dulok és bennem Te is hozzájuk fordulsz. Mivel Te
hordozol majd engem, ezért jóságos leszek. Ha va-
laki az idegeimre megy, akkor szeretnék Rád gon-
dolni és higgadt maradni. Ha valakinek szüksége
van rám, akkor még egyszer mozgásba lendülök,
még ha fáradt is vagyok. Oda akarok fordulni a há-
zastársamhoz és a gyermekeimhez, és nekik egy kis
örömet akarok szerezni. Meglátom bennük a jót, és
ezt meg is mondom nekik. Ezt a napot Veled járom.
Újra kell születned bennem, és akkor én elviszlek a
világba.
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Természetesen tudom, hogy Te a keresztség óta
bennem élsz. Tudom, hogy a szentáldozás mindig
újból összeköt Veled. És ha lehetõségem van szent-
misén résztvenni, akkor az egy ünnep: Te énben-
nem! De nagyon szeretném, ha a bennem való je-
lenléted formálná is az életemet. Szeretnék szeretni
tanulni Általad és Veled, Te nagylelkû, türelmes és
erõs.

Drága Szûzanya! Tudom, hogy örülsz ennek az
imának és elkísérsz engem. Amen.

Kentenich atyához hasonlóan meghalljuk
Isten hangját lelkünkben és az idõk jeleiben

A nagy esemény elrejtve történt. Annak idején,
amikor Jézus megszületett, a római birodalom ha-
talma teljében volt, de Jézus születésérõl senki se
vett tudomást. Õ valahol a nagy birodalom pere-
mén született. Éppen csak a helybeli Heródes király
lett mérges, amikor a napkeleti bölcsek hírt vittek
neki egy újszülött királyról. A sok gyerek halála
szörnyûséges tett volt, de nem volt különösebben
feltûnõ. Heródes egyébként is kegyetlen uralkodó
volt. A nagy római birodalomban az események ha-
ladtak a maguk medrében anélkül, hogy a világ ki-
rályának és megváltójának születésérõl tudomást
vettek volna. Itt bukkanunk rá egy különös tör-
vényre. Ott, ahol az élõrõl, az életrõl van szó, ott a
kezdet mindig egészen kicsi, elrejtett, szinte jelen-
téktelen.
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Ez érvényes a természetben és a lelki felismeré-
sek terén is. A nagy a kicsiben készül elõ. Sok-sok
éven át megfigyelték a kutatók, hogy gombák lepik
el azokat a baktériumtelepeket, amiket azért te-
nyésztettek ki, hogy a gyógyszerek hatékonyságát
vizsgálják. A kutatók mérgelõdtek a gombák miatt,
hiszen új kultúrákat kellett oltaniuk a kutatómunká-
hoz. Tehát a gombákkal fertõzött kultúrákat kidob-
ták, és újakat készítettek. Mígnem egyikük egyszer
csak arra gondolt: Talán éppen a bennünket
bosszantó gombák lesznek azok, amit keresünk.
Egy olyan szer, ami a baktériumokat megsemmisí-
ti. Éppen ebben az apró gondolatban, ebben a
szempillantásban kezdõdött a tudomány egy új for-
radalma: feltalálták a penicillint. Ez a kis rejtett pil-
lanat, amikor a gondolat született, ez hozta a fordu-
latot. Van valami titokzatos az élet körül.

Ez érvényes arra is, hogy hogyan tud fennma-
radni az emberi élet, hogyan tudja az élet a környe-
zetével szemben megállni a helyét.

A vikingeknek annak idején egy virágzó telepü-
lése volt Grönlandon. A X. században ez a kaland-
kedvelõ normann nép felfedezte és benépesítette
Grönlandot. Aztán jött a hideg. Egyfajta átmeneti
jégkorszak vonult végig a Föld teljes északi félte-
kén. Ez Európában is érzékelhetõ volt. A vikingek
számára ez az esemény a halált jelentette. És csak
egyre hidegebb lett. Az emberek megbetegedtek és
egyre nehezebbé vált a földbõl az élelmet kicsikar-
ni, amire feltétlenül szükségük lett volna. Végül
egyszerûen elpusztultak.
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Ugyanebben az idõben – és ezt fontos észreven-
ni – az eszkimók nyugodtan és békésen éltek a hó-
nak és a jégnek ebben a hideg világában. Miért si-
került az eszkimóknak a túlélés? Nekik más
életszükségleteik voltak. Nem volt szükségük friss
zöldségre. A vitaminokat az elejtett halakból és
egyéb állatokból nyerték. A saját életmódjukkal
tudtak a jég hátán élni, ezért maradtak életben.

Ha lenne olyan keresztény embertípus, aki a jég
hátán is meg tudna élni! Vagy konkrétan, akinek
nem lenne szüksége keresztény világra, mint a kö-
zépkor emberének. Hanem az Istentõl való távolság
jegében is megélne, élni tudna! Ugye, ez egy lelke-
sítõ gondolat?! És éppen errõl van szó. Az elrejtett-
ségben egy új életforrás keletkezik, egy új kezdet.
Krisztus Urunk újra születik bennünk. Olyan erõ-
sen él bennünk, hogy Õvele életben tudunk marad-
ni és mindig újra tudunk kezdeni.

Kentenich atya a Szûzanyához fordul:
Szentélyed a mi Betlehemünk,
Napkeltéje Isten elõtt kedves.

Ott szülted szûzen az Urat, aki Téged
Menyasszonynak és anyának kiszemelt,
És csodálatos termékenységedben
Az igazságosság napját küldte el.

Schönstattot3 kegyesen felépíted, hogy
korunk láthassa az örök fényességet,
S mint Isten küldötte Krisztus-hordozó,
Onnan járod be a sötét világot.
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Az Úr örvendezve leereszkedik a lelkembe,
Hogy én is, mint Te, Õhozzá, a bûntelenhez hasonló legyek.
Engedd, hogy én is Krisztus-hordozó legyek,
Hogy korunkban szikrázó napsütés legyen.

Dicsõség az Atyának örvendezve
Mondják Krisztus és Mária dicsõítve,
A Szentlélekben teljes a dicsõség
Mindöröktõl fogva, most és mindörökké. Amen.

Ösztönzések a saját életünk számára
Egy új típusú keresztényrõl van tehát szó. Egy

olyan keresztényrõl, aki továbbad. Az élethez hoz-
zátartozik, hogy élõ kapcsolatban áll a környezeté-
vel. Nemcsak a magasabbrendû élõlények, nemcsak
az állatok vesznek fel táplálékot és a levegõbõl oxi-
gént, míg más anyagokat pedig kiválasztanak, ha-
nem minden élõlény cserekapcsolatban áll a környe-
zetével.

Egy keresztény számára az a döntõ kérdés: Tud-e
valamit a környezetének adni? Van-e abban a hely-
zetben, hogy formálja a környezetét? Röviden szól-
va: A jövõ kereszténye vagy apostol, vagy már nem
keresztény többé.

Kentenich atya így mondja: „Engedd, hogy Krisz-
tus-hordozó legyek a korunk számára.” Mit jelent
Krisztust hordozni a mi korunk számára? Azt jelenti,
hogy ha az Úr bennem lakik, akkor megmutatom az
embereknek a bennem lévõ jóságot. Így mondja ne-
künk az apostol: „Jóságos emberségeteket ismerje
meg mindenki. Az Úr közel van!” (Fil 4,5)
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Ez a tett nemcsak annak a másik embernek fon-
tos, aki Krisztus szeretetét általunk érezheti meg.
Ez nekünk magunknak is fontos. Ha odafordulunk
valakihez és neki a jóságunkat megmutatjuk, akkor
egy erõ árad ki belõlünk, ami éppen abban a pilla-
natban keletkezik bennünk, amikor jóságot ajándé-
kozunk.

Vagy másként fogalmazva: Ha egy másik em-
berrel számítóan állunk szembe, amikor azt kérdez-
zük magunktól: Hogyan viselkedett velem? Miért
tette azt, amit tett? Ha magunkban vagy hangosan
mindig újra elkezdjük felsorolni a hibáit, akkor el-
veszítjük az erõnket. A jósághoz hozzátartozik egy
bizonyos nagylelkûség. Aki ajándékoz, az nem ér-
deklõdik azonnal a megajándékozott érdemei után.
Nem számít arra, hogy visszakap valamit, különben
az egész kicsinyes dolog lenne. A nagylelkûség tá-
gítja a szívet, és elõször és elsõsorban annak tesz
jót, aki nagylelkû és nagylelkûen viselkedik. Ter-
mészetesen ez kihat a környezetre is, ez egészen
biztos.

Aztán egy különösen szép lelki változás megy
végbe. Ha Krisztus él bennünk, és ha mi jóságosan
fordulunk másokhoz, akkor egyszer csak hirtelen
Krisztus szemével kezdjük látni az embereket. Per-
sze, Õ bennünk él. És akkor nagynak látjuk a többi-
eket. Vagyis akkor látunk egy embert nagynak, ha
szeretjük.

Ezért egy olyan helyzetben, ahol szenvedek va-
lakitõl, ott hosszan és erõsen, esetleg éveken át kell
küzdenem azért, hogy a másikat nagynak lássam.
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Ez akkor sikerülhet, ha jóságosan fordulok felé. Ha
a másikat nagynak látom, akkor örömöm telik ben-
ne és ezt meg is mondom neki. A szív ilyen spon-
tán rezdüléseit újra és újra megfigyelhetjük a mi
Urunknál. Amikor elõször találkozik Natánaellel,
akkor teljesen spontán ezt mondja: „Itt jön egy igaz
izraelita, egy férfi, minden hamisság nélkül” (Jn
1,47). Egyszerûen örül a másiknak, és ezt meg is
mondja neki. Vagy felfedezi, hogy a gazdag ifjú
mennyire igyekvõ és a törvényeket mind hûen
megtartja. Jézus ránézett és megkedvelte, és azt
mondta neki: „Gyere, tarts velem!” (vö. Mk 10,21)

A nagylelkûség türelemmé válik. Azaz, ha egy
másik embernek nagylelkûen megengedjük a hibá-
it, akkor azokat sikerül egyre hosszabb idõre fi-
gyelmen kívül hagynunk. Persze ehhez még a ben-
nünk élõ Úr különleges ereje is szükséges. Elsõ
nekifutásra talán könnyen sikerült a korai szerelem
idején házastársunknak egy gyengesége felett nagy-
vonalúan szemet hunyni. De ha ugyanaz a hiba újra
és újra megismétlõdik, akkor válik az egész igazán
nehézzé. Krisztust hordozni a mi korunk számára
azt jelenti, hogy Krisztust hordozzuk magunkban,
Õ megváltoztat minket, és szeretetünknek tartóssá-
got kölcsönöz.

Mivel úgy élünk és szeretünk, mint Krisztus,
ezért idõvel hasonlóvá válunk hozzá. Ami a szent
keresztség által kegyelembõl valóság lett, hogy tag-
jai lettünk Testének, ez lesz egyre inkább az életér-
zésünk. Hogy már nem mi élünk, hanem Krisztus
él bennünk, ahogy Szent Pál mondja. Az Úrral
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élünk. Ebben a Szûzanyával való belsõ összetarto-
zásunk nagy szerepet játszik. Ha szeretjük a Szûz-
anyát, akkor nem tudunk sokáig elidõzni az õ szí-
vében anélkül, hogy az Úrhoz való mély szeretetét
fel ne fedeznénk. Egyszerûen magával ragad ben-
nünket. Ezért mondja Kentenich atya: „Az Úr ör-
vendezve leereszkedik a lelkembe, hogy én is, mint
Te, Õhozzá, a bûntelenhez hasonló legyek.” És
ahogy az utolsó sor mondja, a Szûzanya felébreszti
bennünk a vágyat, hogy Krisztushoz hasonlóvá vál-
junk, hozzá hasonlóan tudjunk szeretni, és Õt bevi-
gyük a korunkba.

Tehát ez egy új kezdet. Egy új kezdet „Grön-
land jegén”. Egy új életmód képessé tette az eszki-
mókat, hogy életben maradjanak Grönland jegén.
Nem volt szükségük szántóföldre, hogy gabonát
vessenek, nem volt szükségük kertre, elegendõ volt
nekik a jég és azok az állatok, amelyek ott éltek. És
ugyanígy a Szûzanyával és az Úrral való összetar-
tozásban egy új életmódot kapunk ajándékba, ami
képessé tesz minket arra, hogy a körülöttünk lévõ
világot Krisztussal ajándékozzuk meg. Állandó ki-
sugárzása van annak, aki el tudja mondani magáról:
„Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én-
bennem” (Gal 2,20).

Esti ima
Uram, ma magamban hordoztalak és elvittelek

az embereknek. Emberekkel találkoztam. Odafor-
dultam hozzájuk és jóságos voltam.
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Néha persze egyszerûen elfeledkeztem Rólad,
és olyan hajtás volt, hogy nem volt még arra se
idõm, hogy gondoljak Rád. De itt-ott azért sikerült.

Most szeretném pótolni azt, amit elmulasztot-
tam. Felidézek néhány embert, akikkel találkoztam.
Mindegyiknél tartok egy pillanat szünetet és azt
mondom: „Elvihettem ma Neked Krisztust.” Mond-
hatom ezt, mert Te, Uram, bennem laktál. És ha ne-
kem nem sikerült valakihez jóságosan odafordulni,
Neked sikerült. Elvihettelek az emberekhez.

Uram, most kivételesen nem akarok arra gon-
dolni, hogy szeretetlen voltam. Természetesen volt
rá példa. Türelmetlen és ingerült voltam, és amikor
mások az idegeimre mentek, akkor igazán barát-
ságtalan gondolataim támadtak. De ez ma este,
most az egyszer nem fontos.

Más a fontos: Te bennem voltál, én találkoztam
másokkal és elvittelek Téged hozzájuk. Mert meg-
érintettem õket, mert beszéltem velük, ezért Te,
Uram, rájuk néztél, szeretetteljesen rájuk tekintet-
tél, és amit én nem tudtam jól csinálni, azt Te pó-
toltad. Engedd, hogy holnap is Krisztus-hordozó le-
hessek. Engedd, hogy elvigyelek az embereknek.

Drága Szûzanya, Rád bízom magamat. Add,
hogy Krisztus iránti szeretetem tovább növekedjen.
Köszönöm, hogy Kentenich atyát nekünk ajándé-
koztad, aki újra közel hozta hozzánk a nagy titkot,
hogy Krisztust hordozzuk magunkban. Engedd,
hogy sok ember megismerje segítségét, és az õ is-
kolájában Krisztus-hordozóvá váljon korunk szá-
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mára. Szeretném a boldoggá avatását is kérni,
hogy az egész egyház megismerje az õ útját.

Ima a boldoggá avatásért
Szentháromságos Isten, kérlek, ajándékozd mi-

hamarabb Kentenich atyának az oltár tiszteletét.
Add, hogy példája és életmûve által áldássá váljon
az egész egyház számára. Segíts nekem az õ közben-
járására minden gondomban és bajomban. Amen.
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3. HÉT
Egy új kapcsolat

Reggeli ima
Mi Atyánk! Igen, Te vagy a mi Atyánk, Te vagy

a mi közös Atyánk. Amikor azt mondom „mi”, ak-
kor nem az egész egyházat és a világot értem alat-
ta, hanem azokat az embereket, akikkel együtt úton
vagyok. A férjemre gondolok, a feleségemre és a
gyermekeimre. És azt mondom: Te vagy a mi
Atyánk. A munkatársaimra gondolok, és azt mon-
dom: Te vagy a mi Atyánk. A plébánosunkra gon-
dolok és azokra, akik vasárnap velem együtt ott
vannak a misén, és azokra is, akik nincsenek ott. És
azt mondom: Te vagy a mi Atyánk.

Te vagy a mi Atyánk, mert mi Krisztusban a Te
gyermekeid vagyunk. Úgy képzelem, hogy Te a többi-
eket is látod, nem csak engem. A Te gondolataidban
mi összetartozunk. Ezért ennek a napnak a reggelén
egy határozott igent mondok rájuk, különösen... (Itt
olyan személyeket nevezünk meg, akiket szeretünk,
vagy valamilyen módon közel állnak hozzánk.)

Tehát ma a kapcsolatokra helyezem a hang-
súlyt. Szeretném újra megtanulni, mit jelent mások-
kal úton lenni. Tudom, hogy ez fontos. Társaságban
„Grönland” melegebb lesz. A közösségben Krisztus
különlegesen szívesen van jelen. Engedd, hogy ma
egy kicsit jobban megértsem és gyakoroljam is ezt
az újfajta kapcsolatot.
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Drága Szûzanya, újra Neked szentelem magam.
Rád bízom magamat. Mivel már tudom, mennyire
szereted, ha teljesen Neked és az Úrnak ajándéko-
zom magamat, ezért most szeretném ezt tenni. Így
ma hármasban vagyunk és a Szentlélekben együtt
az Atyához megyünk. Amen.

Kentenich atyához hasonlóan meghalljuk
Isten hangját lelkünkben és az idõk jeleiben

Néhány diák van együtt egy kollégiumi szobá-
ban. Nyílik az ajtó, egyikük barátnõje viharzik be
és azt panaszolja: „Egész nap emberek között vol-
tam és egyetleneggyel sem beszéltem.”

Magányosak lehetünk emberek között is. Ilyes-
mi nemcsak egy egyetemi nagyüzem forgatagában
fordul elõ. Ez lehetséges egy családban is. Elõfor-
dul, hogy a házastársak sokáig nem beszélgetnek
egymással, nem beszélnek komolyan egymással,
nem beszélgetnek egymással egymásról. Vagy csak
technikai részleteket beszélnek meg, jelentéktelen
dolgokat, mint ahogy az ember egy jegypénztár ab-
lakánál beszél. Magányosak lehetünk emberek kö-
zött is. Van egyfajta szabadon választott egyedüllét,
az emberi közösség atomizálódása, szétbomlása,
elemeire hasadása.

Ez akkor úgy néz ki, hogy az egész család
egyetértõen a tv elõtt ül, és aki egy szót szólna, azt
azonnal hallgatásra intik, hiszen mindenki magá-
nyos, szívesen van egyedül a képernyõjével. És
vannak emberek, akik minden elképzelhetõ játék-
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kal ütik el az idejüket és nincsen senkijük, csak sa-
ját maguk. Ezért nem meglepõ, hogy ahol a másik
emberrel való megfelelõ bánásmódra lenne szük-
ség, ott a mi társadalmunkban nagy hiányosságok
mutatkoznak. Nincs minden rendben, pl. a házassá-
gokkal sem.

Azzal, ami Schönstattban elkezdõdött, Isten
mintegy ellensúlyozni akar. A Szûzanyának nem-
csak a szíve áll a rendelkezésünkre. Egyszer már ki
kell mondanunk, hogy a Szûzanya egy nagyon
szimpatikus asszony. Nemcsak érezteti velünk,
hogy szeret, hanem azt szeretné, ha mi is tennénk
valamit másokért. Ezért mondja szakadatlanul:
„Ajándékozz nekem imádságot és áldozatot, alko-
tást és megtérést, tettet és szeretetet. Ajándékozd
nekem mindezt testvéreid javára!”

A Szûzanya Krisztus titokzatos testének nagy
valóságát tartja szem elõtt, amirõl Szent Pál azt
mondja: „Örömmel szenvedek értetek, és testem-
ben kiegészítem, ami Krisztus szenvedésébõl hi-
ányzik, testének, az Egyháznak javára” (Kol 1,24).
Így hív a Szûzanya is minket, hogy áldozatot hoz-
zunk egymásért. Azt mondja: „Nemcsak magadért
élsz, hanem Krisztusban másokért is. Képes vagy
rá, hogy tegyél is valamit másokért.” Így ajándékoz
nekünk a Szûzanya egy új kezdetet, annak a lehetõ-
ségét, hogy rátaláljunk egy mélyebb kapcsolatra.

Kentenich atya így imádkozik:

Szentélyed a mi Názáretünk,
Ahol Krisztus napja melegít.
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És formálja tiszta, világos fényeivel
A szent családtörténelmet,
Csendes, erõs hétköznapi szentséget
Ébreszt boldog családi egységben.

Názáretben, ebben az otthontalan korban
Isten akar üdvösséget készíteni a családoknak
És irgalmas hétköznapi szentséget ajándékozni,
Ahol emberek magukat a Schönstatt-mûnek szentelik.

Engedd Anyánk, hogy Krisztus jobban világítson bennünk,
Engedd, hogy szent közösségben egyesüljünk,
Készen mindig minden áldozatra,
Ahogy azt szent küldetésünk megkívánja.

Dicsõség az Atyának örvendezve
Mondják Krisztus és Mária dicsõítve,
A Szentlélekben teljes a dicsõség
Mindöröktõl fogva, most és mindörökké. Amen.

Ösztönzések a saját életünk számára
Egész egyszerûen: a szeretet fájdalmat okozhat.

Ez már csak így van, hiszen olykor-olykor elgon-
dolkozunk, hogy miért is tesszük egymásnak olyan
nehézzé az életet?

Egyikünk koránkelõ-koránfekvõ, a másik késõn
kel és késõn is fekszik le. Különbözõ tulajdonsága-
ink vannak, különbözik az ízlésünk és különböznek
a szokásaink is. Nincs sok értelme, hogy az egész
család áldozatosan spenótot egyen, ha senki se sze-
reti a spenótot, de mindenki azt gondolja, hogy a
spenót a többiek kedvence. Meg kell beszélni, hogy
ki mit eszik szívesen és mit nem. De ha mindent
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meg is tettünk azért, hogy a spenóttal és a többi
szeretem-nemszeretem dologgal kapcsolatban meg-
egyezzünk, az együttélés még csak ez után kezdõdik.

Kentenich atya azt mondja: „Engedd, hogy
szent közösségben egyesüljünk, készen mindig
minden áldozatra.” Tehát egyértelmûen azt feltéte-
lezi, hogy a közösség áldozatba kerül. Semmibõl
nem lesz semmi, ez már csak így van. Az ember el-
töltheti az életét azzal, hogy mindenféle okokat ke-
res a közösség kudarcaira. Ez végül némi tisztánlá-
táshoz vezet, de amint a következõ probléma
felmerül, akkor újból lehet magyarázatokat keresni.

A keresztény magatartás ennél többet foglal ma-
gába. Kentenich atya ezt hétköznapi életszentség-
nek nevezi. Ez azt jelenti, hogy az egészen minden-
napi élet keretei között úgy élünk, mint a szentek.
Vértanúvá pedig éppen a társunk által leszünk. A
fejfájás vértanúi, a saját rosszkedvünk vértanúi, a
kialvatlanság vértanúi vagy a rengeteg munka vér-
tanúi. A saját érzékenységünk vagy a rossz közér-
zetünk miatt leszünk vértanúvá. És most hagyjuk
mindezt egyszerûen szeretetté válni. Azt mondjuk:
„Édes Istenem, ezt odaajándékozom Neked. Szûz-
anyám, ezt odaajándékozom Neked. Újra és újra
Neked ajándékozom nagylelkû szeretetemet azok
iránt, akikkel dolgom van.”

Ez egy más típusú keresztény, bizonyos érte-
lemben egy harcrakészebb keresztény. Egy olyan
keresztény, aki kész felvenni a harcot a saját ké-
nyeskedésével. Ez egy más keresztény, olyan, aki
szeret. Egy olyan keresztény, akinek mások java
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fontosabb, mint a sajátja. Ha egyszer elfogadjuk,
hogy a mások iránti áldozatkészségnek ez az elsõ
nagy lépése nekünk is sikerülhet, vagyis ha fruszt-
rációs toleranciánk elért egy megfelelõ szintet, ak-
kor örömünk telik másokban, azokban is, akik az
idegeinkre mennek. Kentenich atya gyakran idézett
egy mondást: „Te, életszentségem eszköze, légy ál-
dott mindörökre!”4 Az életmûvészet és az életböl-
csesség egy szeletét vázoltuk fel, amit absztrakt
módon úgy is nevezhetnénk, hogy állapotunk
„drámátlanítása” és mások állapotának tematizálá-
sa. Ha a fájdalmat, ami engem ér, elfogadom és
odaajándékozom, akkor nem tartom többé maga-
mat annyira fontosnak. Nagyon sok ember szabá-
lyosan szenved attól, hogy az állandó önmaga körül
való forgásban a saját lelki drámáját írja, mint egy
színjátékot. És ha a kéznél levõ szerepek nem meg-
felelõek, akkor kitalálnak még néhányat: Mások
megnyilvánulásait eltúlozzák úgy, hogy a drámába
illõek legyenek. Ártatlan észrevételeket, tréfás
megjegyzéseket a személyes ellenszenv jeleiként
fognak fel. A drámának drámainak kell lennie. En-
nek az ellentéte a higgadt ember, aki nem temati-
zálja annyira az énjét, de aki megtalálja a kapcsola-
tot a másik emberrel, és a vele szemben álló
emberben felfedezi az értéket. Egy kapcsolat kelet-
kezik. Száz esetbõl egyszer fordul csak elõ, hogy
egy házastársi kapcsolat fájdalmas lelki megterhe-
lés nélkül is mûködik. Általában meg kell tanul-
nunk együtt élni azzal a fájdalommal, amit egy má-
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sik ember okoz nekünk. És meg kell próbálnunk õt
egyre jobban szívbõl szeretni akkor is, ha fájdalmat
okoz. Akkor közösség születik, szent közösség,
melyet egy isteni erõ hordoz.

Valójában ez a minket hordozó Krisztus ereje.
Õ az Úr, aki azt mondta magáról: „A rókáknak van
vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiá-
nak nincs hova lehajtania a fejét” (Mt 8,20). Õ az
Úr, aki Júdás árulását anélkül szenvedte el, hogy
megvonta volna tõle a szeretetét, aki szenvedett
apostolainak gyengesége miatt, és aki az írástudók
és a farizeusok szüntelen ellene irányuló agresszió-
jába ütközött, mégse tagadta meg tõlük jóindulatát
és szimpátiáját.

Meglehet, hogy Jézus – emberként – a szeretet-
nek ezt az elpusztíthatatlan módját a családjában is
tanulta. Nagyon valószínû, hogy a szent családban a
távollevõkrõl nem beszéltek lekicsinylõen, és hogy
a kicsi názáreti faluban nem volt senki, akit a Szûz-
anya és Szent József a jóindulatából kizárt volna.

Egy igazi közösség mindig azáltal mutatkozik
meg, hogy senkit se zár ki a szeretetébõl. Negatí-
van fogalmazva: egy olyan keresztény közösség,
amelyben a távollévõkrõl elutasítóan beszélnek –
legyen ennek a legjámborabb oka –, nem méltó a
keresztény közösség névre. Ellenkezõ esetben meg-
éljük, hogy ha senkit se zárunk ki szimpátiánkból,
jóindulatunkból, nagylelkûségünkbõl, akkor az
mennyire közel tud hozni bennünket egymáshoz.
Különös, de igaz, hogy két ember, akik csak egy-
mást szeretik és másokat nem, azok egymást sem

38



szeretik igazán. Vagy megfordítva: két olyan em-
bernek a szeretete bensõleg mindig élõ, akik sok
embert közösen szeretnek és szeretetüket, jóindula-
tukat minden irányba ontják.

Esti ima
Uram, Jézus Krisztus, drága Szûzanya!
Ha Rátok nézek, látom, hogy mennyire szereti-

tek egymást. Én is szeretnék Veletek lenni! Szeret-
ném látni, hogyan néztek egymásra! Szeretnék el-
idõzni és egész lassan a közeletekbe menni! És
szeretném megélni, hogyan néztek majd rám, miu-
tán egymásra néztetek! Szeretnék közben én is ott
lenni, jelen lenni, és akkor hármasban lennénk!
Szeretném, ha egyszerûen szeretnétek!

Ez sokat jelentene nekem. Ezért már bizonyos
nehéz áldozatokra is kész lennék. Ezért még azt is
eltûrném, ha a becsületembe gázolnának, ha mások
felfedeznék a hibáimat, vagy ha testi fájdalmak
gyötörnének. Veletek lenni biztosan nagyon szép
lenne!

Így hát szívesen ajánlom fel, hogy áldozatot ho-
zok. És kérem a kegyelmet, hogy a Ti szereteteteket
megtapasztalhassam. Ebbõl a megtapasztalásból
kiindulva szeretnék odafordulni másokhoz. Szeret-
nék feltétel nélkül fordulni hozzájuk. Anélkül, hogy
afelõl érdeklõdnék, hogyan is viszonyulnak hozzám.
Szeretném éreztetni velük, hogy szeretem õket. Egy-
szerûen, õszintén, minden különösebb ürügy nélkül.
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Szeretném megélni, hogy a körülöttem lévõ embe-
reknek jelentek valamit.

Természetesen bûnösnek érzem magamat és
emlékszem, hogy ma önzõ voltam, hogy gondolata-
imban magam körül keringtem, és kényelmes vol-
tam, vagy inkább ingerült és túl érzékeny. Sajná-
lom. De ezzel még nincs vége. Most még hazajövök
veletek a Mennyei Atyához. Hiszek abban, hogy Õ
újra elfogad. Holnap a szeretet egy új napja jön.
Holnap még egyszer újra kezdem a szeretetet!

Drága Szûzanya! Kentenich atya iskolájában
megtanulhattam, hogy a nagylelkûség boldoggá
tesz, ha áldozatkészséggel párosul. Engedd, hogy
Kentenich atya iskolájában sok ember megtanulja
a szeretetet.

Ima a boldoggá avatásért
Szentháromságos Isten, kérlek, ajándékozd mi-

hamarabb Kentenich atyának az oltár tiszteletét.
Add, hogy példája és életmûve által áldássá váljon
az egész egyház számára! Segíts nekem az õ közben-
járására minden gondomban és bajomban. Amen.
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4. HÉT
A Lélek, avagy néha

egyszerûen túl nagyok
az elvárások

Reggeli ima
Uram, Jézus Krisztus! Újból elkezdem. Milyen

sokszor újrakezdtem már, és mégse lett könnyebb.
Ma különösen azokra gondolok, akikkel dolgom
van. Néha egyszerûen nehéz.

Milyen sokszor újrakezdtem és megpróbáltam
jóságos lenni, nemcsak a viselkedésemben. Kifelé,
a külsõségeket betartani már sikerül, néhány kivé-
teltõl eltekintve. De gyakran rágódom egy gondola-
ton. Bosszankodom másokon, vagyis inkább csak
egyvalaki miatt. És akkor gondolatban minden hi-
báját a szemére vetem, vagy próbálom magamat
igazolni. Bizonyos esetekben már régóta így megy
ez. Ezért egy kicsit elfáradtam.

És most Hozzád fordulok, Uram. Felfedezem,
hogy erõ áramlik Belõled, a szeretet ereje. Édes-
anyád elõttem áll és azt mondja: „Segítek neked.”
És egész nyugodtan és komolyan azt mondja: „A
szeretet fájhat.”

Uram, Jézus Krisztus, még egyszer elkezdem.
És szilárdan hiszem, hogy ha ott is szeretek, ahol
nehezemre esik, akkor bennem vagy és hordozol
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engem. Ezen a héten szívemben azokkal az embe-
rekkel keresek közösséget, akiket nehezemre esik
szeretni. Azt mondtad: „Ahol ketten vagy hárman
összegyûlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt
18,20). Uram, én elhiszem ezt Neked. Ha odafordu-
lok valakihez a Te nevedben, akkor közöttünk vagy.
Uram, adjál nekem a Te erõdbõl, abból az erõbõl,
ami a kereszten segített, hogy azt mondjad:
„Atyám, bocsáss meg nekik!” (Lk 23,34) Adj ne-
kem a Te lelkedbõl. Hordozz engem, Uram! Ezen a
héten egy olyan feladatba fogok bele, ami megha-
ladja az erõmet. Hordozzál engem Lelked által,
Uram. Amen.

Kentenich atyához hasonlóan meghalljuk
Isten hangját lelkünkben és az idõk jeleiben

Szeretni nehéz. Néha magával ragad bennünket
a szeretet, mint egy levelet a szél. Olyankor egy-
szerûen rábízzuk magunkat szívünk indítására, ami
a másik felé vonz minket. Olyankor nem esik nehe-
zünkre jót gondolni és jót mondani. De ez nem tart
örökké. Felbukkannak olyan emberek, akik zavar-
nak bennünket. Zavar a stílusuk, vagy az, amit csi-
nálnak. És akkor a szeretet hirtelen eltûnik. Már
nem repülünk a széllel, mint egy falevél, hanem a
földre esünk, mint egy darab kõ.

Sõt az is elõfordulhat, hogy az az ember okoz
csalódást, akit mindennél jobban szerettünk. Ma-
gunkon is csodálkozunk: A szeretet nincs sehol. Ha
ilyenkor a szerettünkre gondolunk, sok hiba jut
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eszünkbe. Hibák, amiket már korábban is észrevet-
tünk benne, de akkor nem zavartak. Most azonban
zavarnak és betöltik a tudatunkat.

Nem segít az se sokat, ha valaki elmagyarázza,
hogy valójában mi is történt. Vonzalmunk koráb-
ban inkább egy ösztönös szeretet volt, ami termé-
szetesen mindig egy bizonyos önzéssel keveredett.
Pontosabban fogalmazva: Tulajdonképpen nem a
másik személyt kerestük, hanem azt a kellemes ér-
zést, amit a közelében éreztünk. Lehet, hogy mind-
ez igaz, de az adott pillanatban nem segít bennün-
ket elõrelépni. Elakadtunk. Hogyan léphetünk most
innen tovább?

Megállapíthatjuk tehát, hogy kapcsolatainkat, és
nem csak úgy általában, hanem egészen konkrét sze-
mélyekhez fûzõdõ kapcsolatainkat szeretetünk kifára-
dása és csalódások kísérik. És most veszélyben va-
gyunk. Miben is rejlik a veszély? A veszély egy belsõ
kapitulációban, visszavonulásban, a harc feladásában
rejlik. A veszély abban rejlik, hogy elvárásainkat egy-
szerûen lecsökkentjük és azt mondjuk, hogy itt bi-
zony nincs mit tenni. Aztán elfásulunk és ettõl fogva
közönyösen élünk a másik mellett. Tesszük, amit ten-
ni kell, és valahogy persze csináljuk tovább.

Semmi kétség, néha a Lélek mondja nekünk azt,
hogy: „Túl sokat vártál el. Teljesen beleadtad ma-
gadat ebbe a kapcsolatba, és alapjában még egy
éretlen gyerek vagy. Elvárod, hogy a szereteted
ugyanolyan viszonzást nyerjen. De ennek nem kell
így lennie. Te csak tedd a magadét. Így formálódik
a szeretet.”
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Vagyis konkrétan fogalmazva: A szeretet egy
formája lehet, ha felhagyunk a felebarátunktól való
túlzó elvárásokkal. Ha érettebbek leszünk, akkor
világossá válhat, hogy nem szabad a másiktól túl
sokat követelnünk. Úgy kell õt elfogadni, ahogy
van. „Álmaink hercegét” – ez sok feleség feladata –
közönséges emberré kell visszaváltoztatni. Tudom,
hogy ilyen vagy valójában és ilyennek is fogadlak
el, így szeretlek.

Valószínû, hogy a „lehetségeshez való visszavo-
nulást” a Szentlélek ösztönzi bennünk. De ez a „le-
hetségeshez való visszavonulás” lehet a rezignáció-
nak egy finom formája is. A különbség egészen
apró, de lényeges. Onnan ismerhetjük fel, hogy re-
zignáció esetén egy leheletnyi keserûség van ben-
nünk, ha a másikra gondolunk. Ha ez a keserûség
felbukkan és észrevesszük, hogy gondolatban
szemrehányást teszünk a másiknak, akkor a harc
feladásának csapdájába estünk.

Egy ilyen helyzetben – amikor csalódásokat él-
tünk át – az a bennünket fenyegetõ legnagyobb ve-
szély, hogy nem számolunk többé Istennel. Túlzó-
nak érezzük a velünk szemben való elvárásokat.
Imádkozunk, de a konkrét esetben nem számítunk
már Isten segítségére.

Kentenich atya iskolájába megyünk. Van-e szá-
munkra új kezdet? Van-e kivezetõ út abból a csen-
des keserûségbõl, amit a csalódás okozott? Van-e
visszaút ebbõl a visszavonulásból, ami kezd elvá-
lasztani az emberektõl?

Kentenich atya így imádkozik:
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Szentélyed a Táborhegy ragyogását és dicsõségét
Sugározza a korunkba.

Ahol Krisztus fényessége színrõl színre megmutatkozik,
A Táborhegyen, ahol egykor diadalmeneteket ünnepeltek,
Jó ott lennünk, mint a Paradicsomban,
Mert a Szentlélek ott leereszkedik.

A Táborhegy verõfényétõl teljesen körülvéve
Mint a Szentléleknek szentelt korsó:
Így munkálkodsz Schönstattban, mint közvetítõ,
vezetsz minket a Szentlélekhez kegyesen.

Tegyél minket Krisztus lelkétõl mélyen áthatottá,
Ajándékozz nekünk bõségesen ékesszóló, szeretõ nyelvet,
Hogy Hozzád, az igazság tükréhez hasonlóan
Általunk is sugározzon Krisztus dicsõsége.

Dicsõség az Atyának örvendezve
Mondják Krisztus és Mária dicsõítve,
A Szentlélekben teljes a dicsõség
Mindöröktõl fogva, most és mindörökké. Amen.

Ösztönzések a saját életünk számára
Tehát a Szûzanyához fordulunk. Egész egysze-

rûen mondjuk el neki kéréseinket: „Tegyél minket
Krisztus lelkétõl mélyen áthatottá, ajándékozz ne-
künk bõségesen ékesszóló, szeretõ nyelvet, hogy
Hozzád, az igazság tükréhez hasonlóan általunk is
sugározzon Krisztus dicsõsége.” Ez a kis versszak
elkísérhet bennünket ezen a héten. Nem okoz sok
fáradságot kívülrõl megtanulni.

Tehát számolunk Krisztus Lelkével. És a Szûz-
anyához fordulunk: „Add nekünk ezt a Lelket. Add
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nekünk ezt a Lelket, hogy egészen átjárjon bennünket
és általa szeretni tudjunk.” Ez tényleg lehetséges, és
akkor a szívünkben egy különös folyamat megy vég-
be. A természetes nehézségek megmaradnak. Marad
az ellenszenv és marad a csalódás. És mégis mindent
jóindulat ragyog be, ami egészen bentrõl jön, ami
nem tõlünk származik, hanem Krisztus Lelkétõl, aki
bennünk él. Ilyesmi tényleg megtörténhet. De ezt
nem lehet csinálni. Ezt csak kérni lehet.

Egy új évezredbe lépünk, melynek kezdetén egy
szentév áll. A Szentatya hivatalba lépése óta min-
dig arra hívta fel az egyház figyelmét, hogy a 2000-
es esztendõ szentév lesz. A szentév egy olyan évet
jelent, amikor Isten cselekszik. Egy olyan évet je-
lent, amelyben Istentõl tényleg származik valami,
amit észlelni lehet, amit érezni lehet, amit a hit fé-
nyében fel lehet ismerni, tehát valami olyan, amire
mi a saját erõnkbõl nem lennénk képesek.

A kegyelemmel gondoljuk: A hatalmas Isten
felénk fordul. Lehajol hozzánk. Ránk néz és moso-
lyog. Mosolyog a megfeszített emberi fáradozásun-
kon, ahogy mindent jól akarunk csinálni. Termé-
szetesen igyekeznünk kell mindent jól csinálni, de
nem kell túlértékelni azt, amit teszünk. Van még
egy másik tényezõ is az életünkben. És éppen ezt
szeretné Istenünk megértetni velünk. Ez a másik té-
nyezõ: Õ maga. Õ valóban hatalmas. Képes min-
denre. Tehát nagyon fontos, hogy higgyünk abban:
Isten képes a mi belsõnket megváltoztatni, lelkével
átjárni, beragyogni. „Tegyél minket Krisztus lelké-
tõl mélyen áthatottá!”
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Továbbá: Hisszük, hogy Isten akarja ezt. Ami a
Táborhegyen a tanítványokkal történt, egy különle-
ges megtapasztalás volt. A nyelv itt csõdöt mond.
Nem tudjuk mit jelenthet az, hogy Jézus ruhája
olyan fehér lett, hogy a földön senki se képes így
ruhát kifehéríteni. De a tanítványok reakciója meg-
bízhatóan számol be nekünk. Péter azt mondja:
„Olyan jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat!”
(Mk 9,5) Késõbb az evangélista mentegeti õt a
„balga beszéd” miatt és azt mondja: „azt se tudta,
mit mondjon” (Mk 9,6). Egyrészt van benne valami
érthetetlen, másrészt mégis észleljük: Az apostolok
a Táborhegyen egyszerûen jól érezték magukat. Jól
érezték magukat a Szentlélek fényében.

Keresztényként valami hasonló megtapasztalás-
ra számíthatunk, persze annak rendje és módja sze-
rint ránk szabva. Számíthatunk rá, hogy nekünk is
lesz egy táborhegyi élményünk, hogy a Szentlélek,
Jézus Krisztus Lelke hozzánk is eljön mint egy
ajándék, akit az Atya küldött. És a Szentlélek olyan
atmoszférát teremt bennünk, amiben azt szeretnénk
mondani: Jó itt lenni!

Vagyis számítunk a Lélek ajándékára, vagy
pontosabban a Szûzanya jár közben értünk, hogy a
Mennyei Atya Jézus Krisztus Lelkét ajándékozza
nekünk, akinek segítségével szeretni tudunk a sze-
retetünket akadályozó nehézségek ellenére is.
Emellett természetesen maradhat még bennünk
csalódás. És mégis van bennünk egy isteni erõ és
egy isteni öröm, ha a másikhoz oda tudunk fordulni.
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Hogyan volt mindez a Szûzanyánál, csak halvá-
nyan sejthetjük meg. Több millió ember fordul ma
is hozzá, akik számára – láthatóan – van hely a szí-
vében. Tehát Krisztus szeretete sugárzik a Szûz-
anya szívébõl. Õ részese lehet annak, ahogy Krisz-
tus, a világ Megváltója az övéit szereti. Mi arra
vágyódhatunk, hogy ez az egész kicsiben velünk is
megtörténjen, hogy Krisztus dicsõsége belõlünk is
sugározzon, és más embereket megérintsen.

Esti ima
Számítok Rád, Istenem. Szemem elõtt arcokat

látok, fáradt arcokat, keserû arcokat, csalódott ar-
cokat. Számítok Rád, Istenem. Számítok arra, hogy
elküldöd nekem a Lelket, Krisztus Lelkét a Szûzanya
közbenjárására. Számítok arra, hogy ez a Lélek en-
gem majd szeretni tanít, és az õ szeretetének sugár-
zó pontjává tesz. Számítok arra, hogy általam Krisz-
tus dicsõsége sugározhat és megérinthet másokat.

Természetesen: Amíg csak magam vagyok, ne-
kem ez reménytelenül nagy feladat. De Te képes
vagy rá. Te adtad mellém a Szûzanyát. A Szûzanya
csodálatos asszony. Csodálatos, mert Te ilyennek
alkottad õt. Õ velem van, és én azt mondom neki:
szeretem õt, amire õ mosolyog és azt válaszolja:
„Ne hagyjuk ennyiben, most szeressük együtt
õket!”, akkor még egyszer megpróbálom. És meg-
nézem ezeket az arcokat, a keserû, csalódott, ked-
vetlen arcokat, a fáradt arcokat. Még egyszer rájuk
nézek és szeretem õket.
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Van persze bûn is. Bûnös vagyok. Emlékszem,
valakit kikerültem, mert kellemetlen volt számomra.
Egyszerûen közömbös voltam a várakozó, kérõ ar-
cokkal szemben. Egy szó elég lett volna, de túl lusta
voltam. Én is szomorú voltam, vagy éppen maga-
mat sajnáltam. („Az emberek rosszak. Mindenki ma-
gára gondol, rám se gondol rajtam kívül senki.”)

Istenem, Hozzád hozom ezt a szánalmasságot.
De nem vagyok keserû miatta, hanem üres edény
vagyok Elõtted. Tölts meg irgalmaddal. Gyermeked
vagyok, fogadj el újra, hatalmas Istenem. Tegyél
engem Krisztus Lelkétõl mélyen áthatottá, hogy to-
vább tudjak szeretni. Holnap is lesz nap, a szeretet
egy napja.

Ima a boldoggá avatásért
Szentháromságos Isten, kérlek, ajándékozd mi-

hamarabb Kentenich atyának az oltár tiszteletét.
Add, hogy példája és életmûve által áldássá váljon
az egész egyház számára. Segíts nekem az õ közben-
járására minden gondomban és bajomban. Amen.
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5. HÉT
Szeretnék tudni imádkozni,

jól imádkozni

Reggeli ima
Atyám, mi képesek vagyunk beszélni Veled. Sze-

retnék ma beszélni Veled. Kapcsolatba tudunk ke-
rülni Veled, és szeretnék ma kapcsolatba lépni Ve-
led. Képesek vagyunk a hit fényében észrevenni
Téged, és szeretnélek ma újra és újra felfedezni.
Közösségben lehetünk Veled, vagyis egyszerûen
együtt élhetünk Veled. Atyám, szeretnék ma Veled
lenni, Veled élni, egyszerûen szeretném ezt a mai
napot Veled járni.

Mindig lesz egy kis szünet munka közben, és ak-
kor vissza akarok térni Hozzád, hogy egy kis leve-
gõt vegyek. Olyan is fog majd történni, ami zavarni
fog. Akkor majd egy pillanatra, egy egészen rövid
pillanatra szeretnék Hozzád jönni, Nálad megpi-
henni, egy kis levegõt venni, és aztán belefogok ab-
ba, amit a pillanat tõlem vár.

De hát ki vagyok én, hogy beszélhetek Veled, a
végtelen Istennel? Gyermeked vagyok, mert Fiad, a
mi Urunk Jézus Krisztus bennem lakik. Általa vagy
jelen bennem. Én tehát megtalálhatlak a saját szí-
vemben, és Hozzád jöhetek. De ez csak akkor lehet-
séges, ha hordozol engem. Ezért kérlek: Legyél ma
velem és engedd, hogy felfedezzelek a mindennapi
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élet jeleiben. Engedd, hogy újra és újra megpihen-
hessek Nálad egy lélegzetvételnyi szünetre. Amen.

Kentenich atyához hasonlóan meghalljuk
Isten hangját lelkünkben és az idõk jeleiben

Napjaink egyik nagy teológusa azt mondta egy-
szer: „A jövõ kereszténye vagy misztikus lesz vagy
nem lesz már keresztény. Mi is az, hogy misztikus?
Egy olyan ember, akivel Isten megérezteti közelsé-
gét. Egy olyan ember, aki imádkozik, mivel a
Szentlélek imádkozik benne. Tehát praktikusan egy
olyan ember, akiben a Szentlélek Isten felé való
vonzódást ébreszt, ami által a szíve vágyódik, hogy
újra és újra láthassa Istent, megszólíthassa Õt és
megpihenhessen Nála.

Más szavakkal: Az Istennel való szoros össze-
tartozás utáni vágyról van itt szó. Ennek persze egy
és más az útjában áll. Mi, modern emberek, nagyon
elfoglaltak vagyunk. Van egy nagy programunk. Ez
a program akkor is foglalkoztat bennünket, ha nem
is vagyunk elfoglaltak. Tervezünk, aggódunk: Mi
van a gyerekekkel? Mi mindent kell ma elintéz-
nem? Hogyan tudnám legjobban megcsinálni a
munkámat?

Kevés ember tud egyszerûen nyugton maradni,
ha már nincs mit csinálni. Mert akkor a tv-vel vagy
bármi más szórakozással gondoskodnak maguknak
látszattevékenységekrõl. Tehát egyáltalán nem
olyan egyszerû imádkozni vagy Isten Lelkét imád-
kozni hagyni, mivel elfoglaltak vagyunk.
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Azonkívül a korábbi generációkhoz képest ne-
künk jobban megvan az az érzésünk, hogy minden
rajtunk múlik. És tényleg rajtunk múlik. Aki nem
képezi tovább magát, nem jut elõbbre a munkájá-
ban. Aki nem fordul tudatosan a házastársa felé,
annak a kapcsolata már gyengül. Aki nem szán idõt
a gyerekeire, az nem csodálkozhat azon, ha késõbb
a gyerekek irányíthatatlanokká válnak stb. Rajtunk
múlik.

Kötelességszerûen imádkozni – mivel a lelki tü-
körben így áll – a legtöbbünk számára nem érde-
kes. Mi az imádság értéke?

Biztos, hogy a közhangulatnak nincs semmi kifo-
gása az imádság ellen. Mindenkinek meglehet a maga
hobbija. Másrészrõl azonban minden hobbinak vala-
mi hasznot kell hoznia. A testmozgás hasznos. A me-
ditáció megnöveli a koncentrálóképességet, vagyis
hasznos. De mi haszna van annak, ha valaki egysze-
rûen Istent szereti – újra és újra – egész napon át,
vagy egyszerre akár fél óra hosszat is?

Néha mégis vannak olyan helyzetek, pillanatok,
amikor komoly gond van valamivel. Ilyenkor talán
szeretnénk tudni imádkozni. Amikor például elve-
szítjük az állásunkat, akkor jó volna, ha olyan mély
kapcsolatunk lenne Istennel, hogy a lelkünk nyu-
godt tudna maradni. Vagy ha heves vitánk volt va-
lakivel, akit szeretünk, olyankor jó lenne egy na-
gyobb szeretetet ismerni: Istent, aki olyan közel
van hozzánk, hogy a másik ember minden fájdal-
munk ellenére se tudna kiborítani minket. Emiatt
már érdemes lenne tudni imádkozni.
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Érdemes annyit fáradozni néhány fontos pilla-
natért? Sikerülhet az életben egy újrakezdés Isten-
nel? Adna nekünk a tartós imádság egy olyan Isten-
élményt, ami után hinnénk, hogy Õ szeret minket?
Biztosítana ez nekünk új életminõséget? Elképzel-
hetõ, hogy ez a minõség az idõvel még javulna, a
kapcsolat pedig még erõsebb és mélyebb lenne?

Kentenich atya iskolájába megyünk:

Magasan áll és ragyog a nap a zeniten:
Mi Betániában szívjuk magunkba a lelkületet.

Mohón elfogadtad, átvetted,
Ami az Úr szívébõl és szájából érkezett,
És lettél a szemlélõdésnek mestere,
Istennek kiszolgáltatva teljes bensõdet.

Így akarsz ezen a sivár vidéken
Egy imádkozó sereget képezni szentélyedben,
Minket a szeretet magasságaiba vezetsz,
Hogy a harcban oldaladon álljunk hûen.

Engedd az imádság lelkét egyre jobban megismernem,
A mennyei csillagokhoz emeld lelkem,
Engedd Krisztus napját mindig látnom,
Õrá építenem minden élethelyzetemben.

Dicsõség az Atyának örvendezve
Mondják Krisztus és Mária dicsõítve,
A Szentlélekben teljes a dicsõség
Mindöröktõl fogva, most és mindörökké. Amen.
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Ösztönzések a saját életünk számára
„Engedd az imádság lelkét egyre jobban megta-

nulnom.” Kentenich atya tehát abból indul ki, hogy
itt valami tanulnivaló van. Abból indul ki, hogy az
imádság lelke növekedni tud bennünk. Errõl kell
beszélnünk most.

Hogyan történhet az, hogy az imádság lelke nö-
vekszik bennünk? Ahogy azt Kentenich atya tanítot-
ta nekünk: Elsõsorban állandó kontaktust keresünk
a Jóistennel egész nap. Õ írja egy imádságban, ami
ugyancsak a koncentrációs táborban keletkezett:
„Látunk Téged Atyaként állni csendesen minden
történés mögött, körülveszünk Téged szeretettûzzel,
vidáman megyünk Hozzád áldozatkészséggel.”

Tehát a hit fényérõl van most szó, ami segít ne-
künk abban, hogy az események mögött felfedez-
zük Istent. Találkozunk valakivel, és e mögött Isten
van. Most keressük a párbeszédet Õvele, talán arról
az emberrõl beszélgetünk, akivel éppen találkoz-
tunk. De szeretetteljesen próbálunk beszélni. Kife-
jezzük Istennek szeretetünket. Egy ilyen helyzet
rendszerint kér tõlünk valamit, és mi beleegyezünk
ebbe: „Igen, Atyám, Te ezt nyugodtan kérheted tõ-
lem”, mondjuk. (Néha egy mély lélegzetvételt kö-
vetõen és néha csak sokkal késõbb, mert egyáltalán
nem olyan egyszerû belefogni abba, amit Isten kér
tõlünk.)

Ezek gyakran egészen apró események: Éppen
nem érezzük jól magunkat, nagyon fáradtak va-
gyunk. A gyerekek lármáznak. A házastársam ba-
rátságtalanul reagált. Ez vagy az egyszerûen nem
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sikerült, vagy valami igazán jól sikerült. Ezek
gyakran egészen apró dolgok, amik mögött felfe-
dezhetjük a nagy Istent. Mit tegyünk tehát? Látjuk
Istent az esemény mögött. Mindent, ami történik,
Isten gondoskodó szeretete vesz körül. Természete-
sen nem értjük Õt mindig. Ez nem is csoda: Õ na-
gyobb nálunk. Amikor apró figyelmességek vagy
sötét érthetetlenségek formájában jelentkezik Isten
a mi életünkben vagy mások életében, akkor Õ
mindig a Végtelen, a Szent, a Mindenható, akit
nem feltétlenül értünk, de akit szerethetünk.

Szóval felfedezzük Õt így és azt mondjuk Neki:
„Nem értelek, de szeretlek.” Természetesen néha
megértjük, és akkor könnyebb. De Isten iránti szere-
tetünk, ami konkrét helyzetekbõl vagy a tv képeibõl
nõ ki, végül mindig a mi odaadásunkat követeli: „Te
vagy az én Istenem, tegyél velem, amit akarsz.”
Vagy nézzük az életünk apróságait: ha felfedezem
Istent egy ember mögött, akinek szüksége van rám,
akkor egyszerûen szeretettel fordulok ehhez az em-
berhez akkor is, ha egy kis áldozatba kerül.

Létezik az imádság lelkében való növekedés.
Ennek a növekedésnek a feltétele a következõ egy-
szerû életfolyamat: Istent felfedezzük, szeretettel
beszélünk Vele és áldozatot ajándékozunk Neki. A
szeretet fájhat.

Kentenich atya a betániai jelenetnél fejti ki eze-
ket a gondolatokat. Jézus megérkezik Mária és
Márta házába. (Az itt szóban forgó Mária természe-
tesen nem a Szûzanya, de Kentenich atya az õ ma-
gatartását, amirõl ezután szólunk, a Szûzanyára al-
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kalmazza.) Márta teljesen azzal van elfoglalva,
hogy az Urat, a vendéget jól ellássa. Mária odaül
Hozzá, teljesen átadja magát, mindent befogad,
minden szót, minden arcrezdülést, minden mosolyt.
Kentenich atya azt mondja errõl, hogy Mária „mo-
hón” befogad mindent, ami az Úr szívébõl és szájá-
ból érkezik. Márta, a dolgos, a szolgálatkész, elége-
detlen kissé emiatt. Az Úr megvédi Máriát, aki
egészen átadja magát annak, hogy Õrá figyeljen.
Ebben a jelenetben Kentenich atya az imádkozó
ember képét látja. Vagyis egy olyan emberét, aki
teljesen Istenre van beállítódva, aki belül fel van
készülve arra, ami Istentõl jön. Ez az az ember, aki
mindig számít arra, hogy Istentõl jöhet valami.

Imádságunk növekedésének egyik kulcsa, hogy
a Jóistent mindenre képesnek tartsuk: „Engedd
Krisztus napját mindig látnom, Õrá építenem min-
den élethelyzetemben.” Ez sok vallásos, igazán
jámbor ember számára komoly probléma. Ha olyan
élethelyzetek következnek be, amik a megszokottól
eltérnek, amik rendkívüliek, akkor õk gyorsan krí-
zisbe kerülnek.

Tehát: Éppenséggel lehetséges, hogy a szülõk
vallásosak, rendszeresen szentségekhez járulnak,
talán otthon is imádkoznak közösen rendszeresen
és hétköznap is elmennek misére. De ha a gyereke-
ik rossz útra térnek, akkor ez nagyon megterheli a
hitüket. Emiatt senkit se kell lebecsülni. De meg-
mutatkozik: Itt Isten avatkozott bele az életünkbe.
Vagyis konkrétan: Ha a gyerekeim nem járnak töb-
bé templomba és „rossz úton” járnak, akkor e mö-
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gött végül is Isten áll, aki az önzésemtõl akar meg-
szabadítani, aki arra akar ösztönözni, hogy teljesen
megbízzak Benne. És a csoda néha sokáig várat
magára. Egy ilyen megterhelõ helyzet néha évekig,
évtizedekig is eltarthat.

Vannak emberek, akik szenvednek az egyház-
tól, olyannyira, hogy az már fáj. És úgy tûnik, hogy
Isten nem hallgatja meg az imáikat. Ilyen az, ami-
kor Isten vagy a Szentlélek nevel valakit. Az nem
megy kesztyûs kézzel.

Viszonylag egyszerû megérteni: A nagy Isten
újból és újból olyan utakat keres, ahol bizalmunkat
és odaadásunkat a végsõkig megpróbálja. Hozzánk,
akik most ezt a kilencedet imádkozzuk, így szól a
kérdés: Mi az a nevelési eszköz, amit a Jóisten ná-
lam alkalmaz? Hogyan éri el nálam Isten, hogyan
segít hozzá engem a belsõ önzetlenséghez, és ezál-
tal a szív valódi tisztaságához? Hol érzem a saját
tehetetlenségemet? Mi az a helyzet, az a szituáció,
az a szenvedély, amivel nem boldogulok? Enged-
jük Isten világosságát ebbe a helyzetbe belevilágí-
tani és ebben a fényben Istenünk azt mondja: „Nem
ezt vagy azt akarom, Téged akarlak. Te fontosabb
vagy nekem, mint ez vagy az, és azért veszek el
Tõled ezt meg azt, hogy Téged megnyerjelek.”

„Engedd Krisztus napját mindig látnom, Õrá
építenem minden élethelyzetemben.” Vagyis Iste-
nemet keresem, és szakadatlanul keresem Õt. Fel-
fedezem Õt életem sötétségei és szárazságai mögött
is. Nagy Szent Terézrõl mondják, hogy 17 évig tar-
tott lelki szárazságának ideje, amikor nem érezte
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Isten közelségét. De akkor aztán Istent végérvénye-
sen megtalálta úgy, hogy ez a megélt közelség soha
többé nem tûnt el. Ebben a játékban nincsenek sza-
bályok, csak ez az egy: „Vágyakozom Utánad, Iste-
nem. Segíts, hogy jobban szeresselek.” Az egyetlen
aggodalom, amit megengedhetünk magunknak az
az, hogy eléggé szeretünk-e, hogy hûek vagyunk-e
Isten iránti szeretetünkben.

Esti ima
Ez egy Veled töltött nap volt, Istenem. Ezt mon-

dom függetlenül attól, hogy éreztelek-e vagy sem.
Most hazajövök. Egy napon keresztül kerestelek és
meg is találtalak. És mivel gyakran felületes vagyok,
ezért újból kereslek. Kereslek egy ember mögött,
akivel találkozom. Azt mondtad nekem: „Szükségem
van Rád az õ számára.” És ha megfutamodtam, ak-
kor most mondom Neked annyira, amennyire éppen
képes vagyok rá: „Rendelkezésére akarok állni en-
nek az embernek.” Másodszor: keresek valami
munkát, egy olyan munkát, amit szívesen csináltam,
vagy valami olyat, ami kellemetlen volt. Észrevesz-
lek mögötte, és hallom, ahogy azt mondod nekem:
„Szükségem van Rád ehhez a munkához.” Elfoga-
dom ezt a Te kezedbõl, és holnap talán jobban csi-
nálom. És ért valami csalódás – ez a harmadik.
Csalódtam magamban vagy valaki másban vagy az
idõjárásban, vagy éppen akármiben. Emlékszem,
ott voltál e mögött. És azt mondom: „Rendben van,
elfogadom ezt a Te kezedbõl. Így válok az Úrhoz
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hasonlóvá.” És végül a negyedik: Történt valami,
ami egyszerûen szép volt, ami örömet okozott, és
ezt a Te figyelmességednek tekintem. Nálam voltál
ma, és én szeretnék imádkozni tanulni. A szentek-
hez hasonlóan szeretnék egyszerûen vágyakozni
Utánad. Szeretnélek jobban szeretni! Szeretném új-
ra és újra elfogadni a Te akaratodat. Most hazajö-
vök Hozzád Istenem és megpihenek Nálad.

Drága Szûzanya, Kentenich atya arra bíztatott,
hogy az imádság lelkét egyre jobban és jobban
megtanuljam. Kérem az õ boldoggá avatását, hogy
ezáltal még sok ember járhasson az õ iskolájába.

Ima a boldoggá avatásért
Szentháromságos Isten, kérlek, ajándékozd mi-

hamarabb Kentenich atyának az oltár tiszteletét.
Add, hogy példája és életmûve által áldássá váljon
az egész egyház számára. Segíts nekem az õ közben-
járására minden gondomban és bajomban. Amen.

59



6. HÉT
Igen, Atyám,

itt szüksége van rám valakinek

Reggeli ima
Uram, Jézus Krisztus! Nem volt könnyû Neked.

Elhoztad a földre az Atya szeretetét. Szeretted a kö-
rülötted levõ embereket. De csak kevesen fogadtak
el. És itt kezdõdött a nagyságod, Uram. Egyszerûen
tovább szerettél. A visszautasítás légkörében egy-
szerûen továbbra is jóindulatot tanúsítottál az em-
berek iránt.

Találkozni fogok ma emberekkel. Fogok talál-
kozni olyan emberekkel, akiket nem nagyon kedve-
lek, és mégis szeretném õket szeretni, mint Te. Sze-
retném érezni magamban a Te erõdet. Szeretném
érezni, ahogyan bennem mûködsz és ahogyan álta-
lam jóindulatodat ajándékozod másoknak.

Drága Szûzanya, Neked is odaajándékozom a
szeretetemet. Nemcsak az irántad való szeretete-
met, hanem a többi ember iránti szeretetemet is
szeretném Neked ajándékozni. És ilyenek egyre
többen lesznek. Biztosan örülsz, ha látod, hogy
mennyire örülök Neked.

A hatalmas Istent nem szûntél meg szeretni még
abban a pillanatban sem, amikor fiad a kereszten
függött. Szeretnék megtanulni úgy szeretni, aho-
gyan Te szerettél. Ezért ma Neked ajándékozom
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mindazt, amit a szeretet tõlem kér, a munka iránti
szeretet, az emberek iránti szeretet és Isten iránti
szeretet. Azt szeretném mondani Neked: „Testem-
ben kiegészítem, ami Krisztus szenvedésébõl hiány-
zik, testének, az Egyháznak javára.” (Kol 1,24) És
arra szeretnélek kérni, hogy gyere hozzám és lakjál
nálam. Legyél közel hozzám a jóindulatoddal, legyél
a közelemben hatásoddal, mûködéseddel, legyél a
közelemben biztos kezeddel, amivel határozottan
nevelsz, és Krisztushoz egyre inkább hasonlóvá te-
szel. Amen.

Kentenich atyához hasonlóan meghalljuk
Isten hangját lelkünkben és az idõk jeleiben

Vannak változások, amelyek alig észrevehetõen
mennek végbe. Alig érezzük meg, ha a hõmérséklet
egy kicsit csökken. Egy nap alatt alig érzünk vala-
mi változást, de hosszabb idõ alatt egy éghajlatvál-
tozás már érzékelhetõ. Alig érezzük meg, ha egy új
fõnök jön, aki az elõzõtõl eltérõen bizonyos meleg-
séget és jóságot sugároz. Vannak változások, ame-
lyek alig észrevehetõen mennek végbe. Jelen kultú-
ránkban ilyen változásban élünk. Az emberek egyre
többet keringenek önmaguk körül. Fontos témává
válik az Én.

Természetesen az emberi Én mindig is téma
volt. Aki beteg volt, elment az orvoshoz és azt
mondta: „Fáj a fejem.” Aki úgy érezte, hogy hideg
van, azt mondta: „Fázom.” És ha valaki ajándékot
kapott, akkor azt mondta: „Örülök”. Az ember egy
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olyan teremtmény, aki azt tudja mondani: „Én”. Így
teremtette Isten.

De mégis az éghajlat eltolódott. Korábban nem
olyan volt, mint ma: Ma az emberek többhónapos
kurzusokon vehetnek részt, ahol csak magukkal fog-
lalkoznak. Ma az egyén problémáit nagy gonddal
„feldolgozzák”. Ma az embereket foglalkoztatják
saját kisgyerekkori tapasztalataik. És mi is észleljük
a hatást, amit ezek az élmények a személyiségünkre
gyakorolnak. Valamely tapasztalatra vonatkozóan
nekünk az a kérdés fontos: „Mit tesz ez velem?”
Egészen lassan, majdnem észrevétlenül változik a
klíma. Vannak emberek, akik sok éven, évtizeden
keresztül keresik önmagukat. Ez mindenképpen
bölcs és érthetõ: Az ember mindig is nagy titok
marad. De a hangsúly eltolódik. Túl komolyan
vesszük magunkat. A másokkal való kapcsolatunk-
ban aztán tehetetlenek vagyunk: A többiek a gono-
szok életünk „filmjében”. A többiek a hibásak,
hogy nekem ez vagy az nem sikerült...

Aki tartósan önmagával van elfoglalva, az meg
fogja állapítani, hogy álmai meghiúsultak. Ennek a
kudarcnak a többiek az okai. A szakmai karrier el-
maradt, ez vagy az nem sikerült, és ennek mások az
okai.

Ha egy ember, aki ilyen módon önmaga körül
kering, és hajlamos arra, hogy a sikertelenségekért
másokat tegyen felelõssé, ha egy ilyen ember meg-
házasodik, akkor annak a házasságnak a fejlõdése
jól elképzelhetõ. Kezdetben biztosan mindkét fél
felfedez a saját Énje számára valami gazdagságot a
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másikban. Késõbb megkopik ez a hatás. Változásra
van szükségünk és ezt keressük, és most lenne
szükség egy bizonyos készségre, a szeretet készsé-
gére, ami idõközben meggyengült.

Az embernek nincs korlátlanul sok lelki energi-
ája. Aki szüntelenül önmagával van elfoglalva, an-
nak nem marad ereje szeretni.

Létezik itt is egy újrakezdés? Van egy döntõ
esemény. Ez a kulcsesemény ott található, ahol a
másikhoz való odafordulás nekem fájdalmat okoz.
Ott azt mondani, hogy: „Az irántad való szeretet
megerõltetõ, de én ennek ellenére szeretlek”, ez az
újrakezdés kulcsa.

Így volt ez a Golgotán is. Az Úr odaadta az éle-
tét: Atyám, odaajándékozom magamat Neked az
emberekért. Fogadd el õket újból. És a Szûzanya,
aki a kereszt alatt állt, az Atyának ajándékozta fiát.
Ez nehéz egy nõ számára, szenvedni látni a gyer-
meket, akit õ hordozott. A Szûzanya az Atyának
ajándékozta a gyermekét az emberekért.

Átlépett egy határt, a saját énjének határát. Át-
lépte ezt a határt a Jóisten iránti odaadás által és az-
által, hogy kész volt valami értékeset ajándékozni
Neki. Ezt „áldozatnak” is nevezhetjük.

Kentenich atyánál ezt olvassuk:

Csendesen jár körbe a nap áldás-útján,
A Lélek vezet fel minket a Golgotán.

Anyai szívedet látom ott, amint lemond
És bátran semmisít meg minden anyai jogot,
Egyszülött fiaddal együtt ajándékozod oda magadat
A világ üdvösségéért a trónon ülõ Atyának.
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Olyan lelkeket akarsz formálni szentélyedben,
Akik minden idõben papként viselkednek,
Mint diakónusok a kereszt alatt állnak,
A Megváltóval keresztutat járnak.

Engedd áldozatos életem által kipótolni,
Ami Krisztus szenvedésének teljességébõl hiányzik,
Hogy örökérvényû törvények szerint segítsek
Az Inscriptiónak5 megfelelõen.

Dicsõség az Atyának örvendezve
Mondják Krisztus és Mária dicsõítve,
A Szentlélekben teljes a dicsõség
Mindöröktõl fogva, most és mindörökké. Amen.

Ösztönzések a saját életünk számára
Schönstattban a Szûzanya mintegy lerögzítette a

szeretet és áldozat életpéldáját. A schönstatti kegy-
hely úgy jött létre, hogy Kentenich atya és fiatal
munkatársai a Szûzanyának ajándékozták minden-
napi áldozataikat, és azt kérték tõle: „Szállj le kö-
zénk és tedd ezt a kis kápolnát kegyhellyé.” Ezek a
fiatalemberek tehát a Szûzanyához mentek a Szen-
télybe és neki ajándékozták áldozataikat, melyeket
a mindennapi élet megkívánt: a tanulmány, a többi-
ekkel való együttélés, a házirend... Azt mondták:
„Szûzanya, Neked ajándékozom ezt. De telepedjél
le közénk, mûködjél ebben a Szentélyben, és az
idejövõ embereknek add meg az otthonosság ke-
gyelmét, vagyis azt a megtapasztalást, hogy a Jóis-
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tennél otthon lehetnek. Ajándékozd nekik azt a ta-
pasztalatot, hogy Krisztus, az Úr, a szívükben la-
kik, hogy Õ belülrõl képes átformálni õket és ezt
szeretné is megtenni, ez a lelki átalakulás kegyel-
me. És add, hogy megérezzék, hogy a Szentlélek
eltölti õket úgy, ahogyan az apostolokat pünkösd-
kor eltöltötte: ez az apostoli küldetés kegyelme.”

Mi is meg vagyunk híva, hogy ezt tegyük. Sok
ezer ember megtette már ezt. Egy képet helyeztek
el az otthonukban a Schönstatti Szûzanyáról ezzel a
kéréssel: „Szûzanya, gyere el hozzám, lakjál ná-
lam! Legyél velem és nevelj engem! Ajándékozd
nekem azt a kegyelmet, hogy a Mennyei Atyánál
otthonra találjak. Ajándékozd nekem a kegyelmet,
hogy Krisztusban mindig újra Istenre irányítsam az
életem. Ajándékozd nekem a kegyelmet, hogy Is-
tennek, az Atyának a szeretetét a Szentlélekben to-
vábbadhassam mindenkinek, akivel találkozom.
Gyere hozzám! Lakjál nálam.” Mi is meg vagyunk
híva, hogy ezt tegyük. Ebben a kilencedben talá-
lunk egy képet a Schönstatti Szûzanyáról, amit ki-
vehetünk erre a célra és elhelyezhetjük a szobánk-
ban vagy házunkban, és ezáltal „háziszentélyt”
állíthatunk fel a Schönstatti Szûzanyának. Megte-
hetjük ezt az itt található szavakkal, de saját szava-
inkkal is. Fontosabb, hogy áldozatainkat a Szûz-
anyának ajándékozzuk, ezért a következõkben is
még ezen kell egy kicsit elgondolkodnunk.

Mit is ajándékozhatunk mi a Szûzanyának? Az
elsõ áldozat, amit az õ kezei által a Jóistennek fel-
ajánlhatunk, egy szívbõl jövõ Igen saját magunkra.
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A második egy Igen a többi emberre, a harmadik
egy Igen a munkánkra, a negyedik Igen pedig a
szenvedéseinkre.

Egy szívbõl jövõ Igen saját magunkra. Amilyen
furcsán hangzik, annyira igaz: Minél többet foglal-
koznak az emberek saját magukkal, annál elégedet-
lenebbek lesznek magukkal. Nem csoda, hiszen az
ember nem végtelen. De a vágyai a végtelenbe mu-
tatnak. Ez amiatt van, mert Istenhez hasonlóak va-
gyunk. Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy
majd a teljes örökkévalóságon át örülni tudjunk Ne-
ki. Ezt a határt tehát nem érjük el olyan gyorsan. Ha
megnézzük magunkat, akkor szüntelenül találha-
tunk olyan területet, ahol azt mondhatjuk: „Jó lenne,
ha egy kicsit okosabb lennék! Jó lenne, ha egy kicsit
gazdagabb lennék! Szép volna, ha egy kicsit jobb
lennék! Jó lenne, ha egy kicsit többet tudnék!” Ha
megnézzük magunkat, akkor látjuk a határainkat.
Az elsõ áldozat, amit a Szûzanyának ajándékozha-
tunk: Igent mondani önmagunkra. Elfogadom ma-
gamat olyannak, amilyen vagyok. A határaim, ami-
ket észreveszek, fájdalmat okoznak. De abban a
pillanatban, amikor elfogadom magamat, új fényben
látom ezeket a felfedezéseket. Észreveszem, hogy a
hatalmas Isten tulajdonképpen egész jó munkát vég-
zett. Vagyis ha a Szûzanyának ajándékozom azt az
áldozatot, hogy elfogadom magamat olyannak, ami-
lyen vagyok, és nem rágódom magamon folyton,
akkor felfedezhetem, hogy tulajdonképpen milyen
jó is vagyok. Elfogadom magamat Isten kezébõl. És
ha megterhelõnek találom a határaimat, gyengéi-
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met, hibáimat, akkor a Szûzanyának ajándékozom
ezt a fájdalmat. Így lassan képessé válok arra, hogy
felfedezzem a saját gazdagságomat.

A második: Elfogadjuk a keresztet, amit a többi
ember jelent számunkra. Az emberek iránti szere-
tetnek több fokozata létezik. Kezdetben csak azokat
szeretjük, akik jók hozzánk és szimpatikusak ne-
künk. Ez az igazság. Késõbb megtanuljuk ezt a ha-
tárt kitolni. Vagyis ez azt jelenti, hogy egyre több
embert érünk el. Sajátos érzés volt Kentenich atyá-
val találkozni. Olyan emberek, akik különben nem
értették meg egymást, úgy érezték, hogy õ megérti
õket. Ott, ahol az egyik azt mondta a másiknak:
„Én tényleg nem tudok mit kezdeni Veled!”, mind-
ketten úgy élték meg, hogy Kentenich atya megérti
és elfogadja õket. Nyilvánvalóan az õ „hatótávolsá-
ga” nagyobb volt. Szeretetünk hatótávolsága növek-
szik, ha készek vagyunk áldozatot hozni. Vagyis
elfogadni azt a fájdalmat, amit egy találkozás okoz
nekünk, ezt a Szûzanyának ajándékozni, és az illetõ
emberhez még egyszer odafordulni. A fájdalom
megmarad, de már csírájában le van gyõzve. Ezen
a ponton egyszerûen Krisztushoz leszünk hasonló-
ak. Még egyszer rátekintünk arra az emberre, aki
ezt a terhet jelenti számunkra, amit éppen most
ajándékoztunk oda. És csodálkozunk, mert a másik
személyisége világítani kezd, szimpatikus vonáso-
kat fedezünk fel benne. Felfedezzük, hogy az, ami
eddig zavart bennünket, talán nem is annyira rossz.

Hasonló érvényes a munkánkra is. Természete-
sen mindenkinek megvan a maga kedvenc foglala-
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tossága, és ez jó. Vannak munkák, amik egyszerû-
en örömet okoznak, és vannak olyan munkák, amik
az idegeinkre mennek. Az ilyet nem csináljuk
annyira szívesen, halogatjuk vagy félretoljuk, ha le-
hetséges. Ha rendszeresen gyakoroljuk, hogy a
Szûzanyának áldozatot ajándékozunk, akkor elõfor-
dulhat, hogy egyszerre csak elszántan hozzáfogunk
egy olyan munkához, ami korábban nagyon zavaró
vagy kellemetlen volt. Ennek persze nem kell min-
dig így történnie, néha van némi visszaesés, és ak-
kor megint leállnak a dolgok. De nem sajnáljuk
magunkat. Egy kellemetlen munkánál azt mondjuk:
„Szûzanya, Neked ajándékozom ezt az enyéimért,
azokért az emberekért, akiknek szükségük van rám.”

Ez érvényes persze a szenvedésre is. Egy ke-
resztény ember életében a Golgota valamilyen mó-
don mindig jelen van. A szenvedésnek sok arca
van, és a mi életünkben válaszra talál: odaajándé-
kozzuk. Kentenich atya egyszer férfiak körében azt
mondta: „Tanulj meg panasz nélkül szenvedni.”
Persze létezik a másik oldal is. A panaszkodás is az
emberhez tartozik. Maga Krisztus is panaszkodott
szenvedése elõtt az Olajfák hegyén. A kérdés az,
hogy hol van helye a panasznak? Helyénvaló lehet
egy megbeszélés során, tehát a házastársnál, a pap-
nál vagy szükség esetén az orvosnál. Ezektõl a
konkrét viselkedési szabályoktól eltekintve a szen-
vedés megmarad. És minél inkább sikerül a szenve-
dést odaajándékoznunk, annál inkább szeretetté vá-
lik az, ami fájdalmat okoz.
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Esti ima
Uram, Jézus Krisztus, bennem élsz. Szeretném,

szíved rezdüléseit egyre jobban átvenni. Te a mennyei
Atyának ajándékoztad magadat miértünk. És én tes-
temben kiegészíthetem, ami a Te szenvedésedbõl
hiányzik, ahogy Szent Pál mondja. Természetesen a
Te szenvedésedbõl nem hiányzik semmi, de én is
Veled tarthatok. Így bõvül szenvedésednek és halá-
lodnak a hatásköre, és az én szívem a Te szíveddel
összekapcsolódik az Atyának való odaadásban.

Jöjj, Szentlélek! Ez az egész meghaladja az én
erõmet. Az egész túl van azon, amit egy nagy elha-
tározással össze lehet hozni. Én nem vagyok képes
rá, de csodálatosnak találom, hogy megérintesz en-
gem, és hogy megvan bennem a szándék jobban
szeretni, többet ajándékozni, magamat jobban elfo-
gadni. Adjál nekem mindig új erõt, amivel az új
kezdet sikerülhet!

Schönstatti Szûzanya, Te szeretnél nálam lakni.
Berendeztem egy háziszentélyt. És Te most rám né-
zel, és szüntelenül hívsz, hogy ajándékozzak Neked
valamit. Ez megerõltetõ lenne, ha nem tudnám,
hogy e mögött anyai szereteted áll. Neked ajándé-
kozok minden szenvedést, amit átéltem, minden ál-
dozatot, amit meghozhattam. Neked ajándékozom
mindezt testvéreimért és az egész világért, az egész
egyházért, azokért, akiknek szükségük van rám. Jó
volt ezt a napot Kentenich atyával tölteni és mindig
újra bátorítást kapni tõle. Szeretnélek kérni, mu-
tasd be az egész egyháznak Kentenich atyát, mint a
nagyobb szeretet vezetõjét és tanárát.
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Ima a boldoggá avatásért
Szentháromságos Isten, kérlek, ajándékozd mi-

hamarabb Kentenich atyának az oltár tiszteletét.
Add, hogy példája és életmûve által áldássá váljon
az egész egyház számára. Segíts nekem az õ közben-
járására minden gondomban és bajomban. Amen.
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7. HÉT
Köszönöm, Atyám,

Érted vagyok

Reggeli ima
Istenem, Mennyei Atyám! Egyre gyakrabban

merülök bele a Te világodba. Közel vagy hozzám
akkor is, ha keresztet és szenvedést élek meg. Kö-
rülveszel engem. Fontos tudnom, hogy szólsz hoz-
zám, hogy rám nézel, hogy érdekes vagyok Neked.
Köszönöm, Atyám, Érted vagyok!

De azt is érzem, hogy jó lenne többször észre-
venni Téged. Jó lenne mindenütt, ahol vagy, megta-
lálni Téged. Jó lenne, ha a Szentlélek velem lenne,
aki az én megfáradt gondolkodásomat megvilágosí-
taná, hogy észre tudjalak venni. És jó lenne olykor
megérezni a Lélek erejének egy-egy impulzusát.
Ami az apostolokkal történt pünkösdkor, az velem
is megtörténhetne, hogy erõ és világosság legyen
az életemben.

Ma arra kérlek: Küldd el nekem a Lelket, Jézus
Krisztus Lelkét. Küldd el nekem, hogy ma egész
nap szoros kapcsolatban lehessek Veled.

Drága Szûzanya, Te az édesanyám vagy, nálam
laksz a háziszentélyben. Kérlek, legyél velem! Kér-
lek, hogy háziszentélyem olyan legyen, mint a pün-
kösdi terem, mint a Cönákulum, ahol az apostolok
Veled együtt kérték a Szentlelket. Kérjed ma nekem
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a Szentlelket, hogy mindenben észrevegyem Istent,
és legyen erõm átölelni Õt. Amen.

Kentenich atyához hasonlóan meghalljuk
Isten hangját lelkünkben és az idõk jeleiben

Vannak különbözõ fények, különbözõ megvilágítá-
sok. Ha késõ este bemegyünk a szobánkba, akkor még
sok mindent látunk. Tudjuk, hol vannak a dolgok, de
kevesebbet látunk, mint fényes nappal. Ha egy sötét
utcán megyünk végig, akkor is látunk még sok min-
dent. Ezen a Földön soha sincs igazán sötét. Mindig
van egy kis fény, de nappal azért jobban látunk.

A sötétben kevésbé látunk, ezért nem csodálko-
zunk, ha véletlenül valami ostobaságot csinálunk.
Nem csodálkozunk azon, ha egy tócsába lépünk, és
azon sem, ha a sötétben hirtelen egy széknek ütkö-
zünk, ami aztán nagy zajjal felborul. Vagy talán
állva marad, csak hangosan odébb toljuk és kissé
megütjük magunkat. Soha nem tudjuk pontosan,
hogy mi is történik a félhomályban.

Így van ez más téren is. Néha látjuk Isten fényét,
látunk egy embert Isten szeretetének fényében.
Ilyenkor nagyon örülünk neki és sok jót észreve-
szünk benne. Máskor a fény valamivel gyengébb,
ilyenkor összeütközünk másokkal és mérgelõdünk
emiatt. Vannak különbségek.

Ha a mai kort nézzük, hajlamosak vagyunk azt
hinni, hogy itt túlnyomóan sötétség van. Hiszen az
nem lehet, hogy hajtunk a dolgokért, bizonyos ja-
vakat felhalmozunk, vagyis néhány évtizeden ke-
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resztül ezt vagy azt birtokolunk, aztán meghalunk.
Nem lehet, hogy csak ennyi az élet! Nemde olyan
ez, mintha sötétben mennénk és olykor-olykor egy
széknek ütköznénk? Egy utazás erre, aztán arra: ez
mind szép, de valóban ezért élnénk? Ez minden?

Él bennünk a vágy, hogy életünket új fényben
lássuk. Isten fényében, aki azt mondja nekünk: „Ér-
tem vagy! Egy egész örökkévalóságon keresztül lé-
tezel számomra, és ez az örökkévalóság már elkez-
dõdött.” Így a mindennapi életünk találkozássá
válik. A kis dolgok, amiket átélünk, a Jóisten jelei-
vé válnak, ösztönzésekké egy állandó újrakezdésre
az iránta való szeretetben.

És hogy az egészet jól megértsük, most Kentenich
atya iskolájába megyünk:

A nap készülõdik már a lefekvéshez,
A Cönákulumba benézni hív minket.

Ott kérted a Lelket az egyháznak, hogy
A tökéletlenség terhétõl népedet megszabadítsa,
Krisztus tanításába bevezette õket,
Az apostoli és vértanú lelket bennük felélesztette.

Így akarsz szentélyünkben munkálkodni,
A hívõ szemet bennünk, gyengén látókban erõsíteni,
Hogy az életet mi is Isten szemével lássuk
És minden idõben mennyei fényben járjunk.

Add, hogy ebben a fényben hittel lássam,
Ahogy az Atya szeretete mellettem akart ma járni.
Az adományokért, amivel elhalmozott,
Szóljon küldetéshûen a Deo gratias.6
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Dicsõség az Atyának örvendezve
Mondják Krisztus és Mária dicsõítve,
A Szentlélekben teljes a dicsõség
Mindöröktõl fogva, most és mindörökké. Amen.

Ösztönzések a saját életünk számára
Ez olyan, mint annak idején az õsegyházban. A

korai egyház elõtt három nagy kérdés állt: Megér-
tette-e valóban a közösség azt, amit Krisztus taní-
tott? Nem volt egyértelmû. Krisztus tanítása új és
érthetetlen volt a kortársai számára. Ha körülné-
zünk az akkori kor szellemi világában, akkor nem
is csodálkozunk ezen. Krisztus tanítása valóban
egyedülálló volt a maga módján. A többi, egyéb-
ként vallásos eszmék is nagyon eltértek tõle. Forra-
dalmi volt Krisztus tanítása, mert azt mondta, hogy
Isten a mi Atyánk. Forradalmi volt Krisztus tanítá-
sa, mert azt mondta, hogy az Atya országa eljön
közénk, és ez az ország Õvele már el is kezdõdött.
Forradalmi volt az Õ tanítása a holtak feltámadásá-
ról és minden ember küldetésérõl.

Másodszor, nem volt egyszerû ezeket a gondo-
latokat továbbadni. Megvetésre vagy elutasításra,
vagy kemény ellenállásra lehetett számítani. Ezzel
a kemény ellenállással hamar szembetalálta magát
az egyház. Ez volt a harmadik. Ennek a kis keresz-
tény közösségnek kezdettõl fogva szüksége volt a
vértanúság lelkére. A Szentlélek, egy isteni fény,
egy isteni tudás töltötte el az egyházat, és ezért ké-
pes volt arra, hogy Krisztus tanítását megértse, az
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Õ üzenetét továbbadja, és érte még a vértanúságot
is vállalja. A Szentlélek leszállt a fiatal közösségre.
Ez tehát egy fény volt. Ebben a fényben jobban
megértették az Urat. Jelen volt egy erõ. El tudták
tûrni és viselni a vértanúságot. Isten ösztönözte
õket az üzenet továbbadására.

Hasonlót élünk át ma is. A Lélek a Cönákulum-
ban leszállt az apostolokra. Õ eljön hozzánk, ha mi
a háziszentélyünkben kapcsolatban vagyunk a
Szûzanyával. És akkor bizonyos dolgok könnyebbé
válnak. Ha a Lélek megérint és betölt minket, ak-
kor megértjük, amit Isten mond és mondani akar.
Ennek a megértésnek rendszerint útjában áll az ön-
zésünk: Az ember nem hallja meg szívesen azt, ami
nem kedvére való. Valamivel élesebben fogalmaz-
va: Ami nekem nem tetszik, azt egyszerûen nem
veszem észre, nem hallom meg. Itt rejlik a nagy ne-
hézség a Jóisten számára. Ha Õ arra hív minket,
hogy szeressünk egy olyan embert, akit egyébként
nem kedvelünk, akkor mi védekezünk ez ellen. Sok
érvünk van, ami a másik ember ellen szól, és ezzel
annyiban is marad a dolog.

Ilyen problémákat nem lehet egyedül megolda-
ni. A Szentlélek az, aki ezeket a dolgokat megoldja
bennünk. Ha a Lélek megérint, átjár és eltölt ben-
nünket, akkor észrevesszük, hogy a másik ember
szeretetreméltó. Még akkor is megéri õt szeretni,
ha nehezünkre esik ez a szeretet. A mai kereszté-
nyek vértanúsága csak a legritkább esetben a hóhér
kardja általi vértanúság. A vértanúság, a mártírom-
ság szó szerint lefordítva az Isten szeretetérõl a
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mindennapokban tett tanúságot jelenti. Azt, amikor
a fájdalom ellenére szeretni tudunk. De éppen ez
az, ami világos isteni fényt feltételez. Emberi erõnk
nagyon hamar kimerül. De ha megélem azt, hogy a
hatalmas Isten rám tekint, érezteti velem szeretetét,
közel van hozzám, akkor a nehéz feladatokra is ké-
szen állok. Jöjjön, aminek jönnie kell, én készen ál-
lok, mert megtapasztaltam Istent. A jövõ kereszté-
nye Szentlélekkel eltelt keresztény lesz.

Este visszatekintünk. A nap egyes eseményei
még egyszer elvonulnak a szemünk elõtt. Emlék-
szünk a szomszédasszonyra, emlékszünk a jelenet-
re a piacon, emlékszünk a gyerekekkel történt jele-
netre, emlékszünk arra, amit csinálnunk kellett, a
munkára, amit el kellett végeznünk. Azt mondjuk a
Szûzanyának: „Add, hogy ebben a fényben (a
Szentlélek fényében) hittel lássam, ahogy az Atya
szeretete mellettem akart ma járni.” Átéljük, hogy
megajándékozott bennünket.

Természetesen szánalmasnak is érezzük magun-
kat ott, ahol Isten szeretetére emlékezünk, amivel
minket megajándékozott. Reakcióink egyszerûen
emberiek, gyakran túlságosan is emberiek. De nem
ragadunk le itt. Mindenekelõtt és elsõsorban egy
bizonyos örömet élünk át amiatt, hogy Istenünk
hozzánk fordul, a közelünkben van és megajándé-
koz minket.

Vagyis felfedezzük Istent a dolgok mögött, ké-
szek vagyunk a mindennapok vértanúságát ma-
gunkra vállalni, és ez azt jelenti, hogy Istent ott is
felfedezzük, ahol egy helyzet kellemetlen szá-
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munkra. Istent akkor is felfedezzük, amikor a lusta-
ságunkból kiragad és azt mondja: „Te, szükségem
van Rád! Szükségem van Rád ennek vagy annak az
embernek a számára.” És ez a döntõ. Isten nem azt
mondja, hogy: „Nálad vagyok.” Isten nemcsak azt
mondja, hogy: „Szeretnélek magamhoz vonni.” Is-
ten azt mondja, hogy: „Szükségem van Rád.” Isten
szeretetének eszközeivé válunk. És ez egészen
konkrétan és praktikusan még akkor is mûködik, ha
este végignézem az elmúlt napomat és felfedezek
valakit, aki mellett elsiklottam vagy kikerültem.
Még akkor sincs késõ, és igaz módon apostollá vál-
hatok, ha bensõleg odafordulok ehhez az emberhez
és szeretem õt.

A szeretet nem ismer határokat. Térbeli határok
nem játszanak szerepet. A Földön élõ bármely em-
bert meg tudom érinteni és el tudom érni a szerete-
tem által. Tehát így tekintek vissza este, felfedezem
Isten szeretetét és azzal válaszolok, hogy kész va-
gyok áldozatot hozni a másikért.

Esti ima
Jöjj Szentlélek! Szeretnék tudni szeretni, szeret-

ném az Atyát felfedezni a mai nap és az elmúlt na-
pok eseményei mögött, de a lelkem olyan fáradt és
sötét.

Jöjj Szentlélek! Adjál nekem a Te fényedbõl,
hogy világosság legyen bennem, hogy észrevegyem
az én mennyei Atyám keze nyomát. De kérek egy ki-
csit az erõdbõl is, hogy észrevegyem azt is, ami kel-
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lemetlen: A nagy üzenetet, hogy az Atyaisten azok
mögött az emberek mögött is ott van, akiket nem
kedvelek. Kérek az erõdbõl, hogy akár egy kelle-
metlen munkát is ajándéknak és egy Tõled jövõ hí-
vásnak fogjak fel. Küldjél nekem a vértanúság lel-
kébõl, hogy szereteted üdvözletét fedezzem fel
abban, ami megterhelõ. És adjál nekem a Te tüzed-
bõl, a szeretet továbbadásának vágyából.

Drága Szûzanya, a közeledben világosabb van.
A közeledben erõsebbnek érzem magam és szívesen
tennék valamit a testvéreimért. Kentenich atya gon-
dolatai gazdagítottak engem. Engedd, kérlek, hogy
sok ember fedezze fel azt, amit õ az egyháznak
ajándékozott.

Ima a boldoggá avatásért
Szentháromságos Isten, kérlek, ajándékozd mi-

hamarabb Kentenich atyának az oltár tiszteletét.
Add, hogy példája és életmûve által áldássá váljon
az egész egyház számára. Segíts nekem az õ közben-
járására minden gondomban és bajomban. Amen.
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8. HÉT
Halálunk csak kezdet

Reggeli ima
Mennyei Atya! Életemnek egy új napja kezdõ-

dik. Egyik nap jön a másik után. És az egésznek a
végén ott a halál. De tulajdonképpen csak ezzel
kezdõdik. Akkor majd hazajövünk Hozzád, hatal-
mas Istenünk.

Ami azután következik, azt nem tudjuk elképzel-
ni. Senki se látta még, de csodálatos lesz. Nálad le-
szünk. Együtt leszünk azokkal, akikkel úton voltunk.
Találkozunk majd nagy emberekkel, akik elõttünk
éltek. A „nagy”-nak ott talán más dimenziója lesz.
Az lesz a nagy, aki jobban szeretett.

Manapság nem nagyon beszélünk a halál utáni
életrõl. Karl Marx azt mondta a keresztényeknek,
hogy foglalkozzanak inkább ezzel a világgal, és a
keresztények tulajdonképpen ezt is tették. De most
legalább ezen a héten szeretnék gondolatban a
mennyben lenni. Szeretnék egy hétre felmenni Hoz-
zád vágyaimmal együtt, a Veled való végsõ élethez,
a Szûzanyához, a szentekhez. Szeretném látni egy
hétig az életem utáni új életet. Szeretném elmélyíte-
ni egy héten keresztül a holtak feltámadásába és a
saját feltámadásomba vetett hitemet. Innen nézve
másként látom a földet. Az örökkévalóságból szem-
lélve nézem végig ezt a mai napot. Észlelem a dol-
gokat és azt kérdezem: „Mit jelent ez végeredmény-

79



ben az örökkévalóság számára?” Ajándékozz ne-
kem egy új perspektívát és új fényt ebbe a világba.
Amen.

Kentenich atyához hasonlóan meghalljuk
Isten hangját lelkünkben és az idõk jeleiben

Nem is kérdéses, a halál egyre inkább háttérbe
szorul. Egy kisvárosban, ahol az emberek még töb-
bé-kevésbé vallásosak és vasárnap elmennek a
templomba, ott még sok embert lehet látni egy-egy
temetésen. Egy nagyvárosi temetésen csak egy kis
csoport kíséri a koporsót. Minél inkább felülkere-
kedik a modern életérzés, a modern világ, annál in-
kább tehetetlenek leszünk a halállal szemben. És ez
azzal az elfojtással függ össze, amit az ember min-
dig is tett, ha valami megfoghatatlan, idegen vagy
kellemetlen volt a számára.

Tehát úgy teszünk, mintha az örök életben vol-
nánk. Ha az újság utolsó oldalán egy temetkezési
vállalat hirdeti magát és szükség esetére felkínálja
szolgálatait, akkor ezt egy kissé oda nem illõnek ta-
láljuk, de belátjuk, hogy ez elkerülhetetlen, mert ha
valaki már vállalkozott a holtak méltó eltávolítására,
akkor legalább hadd hirdethesse a szolgáltatásait.

Csûrhetjük-csavarhatjuk, ahogy akarjuk, meg
fogunk halni. Vagy kegyesen hozzátehetjük: Egy-
szer meg fogunk halni. És ha azt mondjuk, hogy
„egyszer”, akkor a halálunk olyan messzeségbe ke-
rül, olyan távoli bizonytalan valamikorba merül,
hogy már nem áll fenyegetõen elõttünk. Tehát, meg
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fogunk halni. Halottak leszünk. Szoktunk szeren-
csétlenségeket látni a tv-ben. A halottakat kiássák
egy összedõlt ház romjai alól. A halottak holnap
esetleg mi leszünk. Akkor vége lesz az életünknek.

Remélhetõleg nem ámítjuk magunkat. Ha meg-
halunk, akkor még legfeljebb néhány hétig vagy
hónapig tart a jó szó vagy az emlékezés, aztán már
elfelejtenek bennünket. Tegyük a szívünkre a ke-
zünket: mennyit gondolunk olyan emberekre, akik
mondjuk három évvel ezelõtt haltak meg? Így lesz
ez velünk is, eltûnünk nyomtalanul.

De a halál még valami más is. A halál az életünk
összefoglalása, amit elviszünk aztán Istenünknek.
Találkozunk Vele. Van új kezdet. Van új kezdet a
Szent Városban. Krisztus feltámadt a halottaiból. A
Szûzanya nála van. Teljes emberi valójában, testben
és lélekben nála van. És mi is úton vagyunk oda.

Kentenich atyánál olvassuk:

A nap most fáradtan, csendesen nyugovóra tér
És Sion mosolyog a távolból felénk.

Halálod csak a vágyódástól való megszabadulás,
Tested soha nem ismeri meg a rothadást.
Megdicsõülve trónolsz Sionon,
A „Szent Városban”, amit Isten elõtted megnyitott.

A szentélybõl irányítasz minket felfelé szüntelen
Az örök Schönstatt felé, ahol Istent dicsérjük majd egyszer,
Megmutatod a földi világ mulandóságát,
És minket az örökkévaló felé igazítasz.

Taníts engem naponta úgy élnem,
Hogy a halál könnyû legyen, mint a menny örökösének,
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Este gyere velem a törvény elé,
Hogy a halál után láthassalak, Istent és Téged.

Dicsõség az Atyának örvendezve
Mondják Krisztus és Mária dicsõítve,
A Szentlélekben teljes a dicsõség
Mindöröktõl fogva, most és mindörökké. Amen.

Ösztönzések a saját életünk számára
Itt nem Urunk fenyegetõ mutatóujjáról van szó,

amivel az utolsó ítéletkor találkozunk majd, hanem
arról a felismerésrõl: Mi az, ami valóban fontos, és
mi nem? Egy érzékelésrõl van szó, egy felismerés-
rõl, megértésrõl, és nem elsõsorban arról, hogy jók
vagyunk-e.

És ha megértem, hogy ez vagy az egyáltalán
nem fontos, akkor mi van? Akkor könnyebb az éle-
temet megváltoztatni. Egy új nézõpontról van szó:
kilátással az örökkévalóságra.

Ez a mi életünk csak egy elõjáték, egy döntõ já-
ték a tulajdonképpeni szerelmi játékhoz Istenünk-
kel. Ez egy elõjáték. Most születnek a döntések a
késõbbiekre vonatkozóan. Ha mi most jelentéktelen
dolgokért törjük magunkat, akkor szegényen fo-
gunk majd ott állni. Ha most nagy dolgokra törek-
szünk, akkor késõbb gazdagok leszünk. Az egyik
nagy szent az evilág dolgaira vonatkozóan gyakran
feltette ezt a kérdést: „Mit segít az örökkévalóság-
hoz?” Ezáltal átértékelõdik az életünk: Tehetünk
olyan dolgokat, amik az egész örökkévalóság során
hasznosak lesznek.
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Kentenich atya ebben a szövegben két dolgot tanít
nekünk: „Taníts naponta úgy élnem, hogy a halál
könnyû legyen, mint a menny örökösének.” Ez az el-
sõ tanítás. A második: „Este gyere velem a törvény
elé, hogy a halál után láthassalak, Istent és Téged.”

Élet a halál fényében, ez az elsõ. Arról van szó
tehát, hogy amit teszünk, azt úgy tegyük, hogy utá-
na könnyen tudjunk meghalni. Nem akarunk pánik-
ba esni, épp ellenkezõleg. Az ember könnyebben
hal meg, ha higgadt marad, mint ha pánikol. Ami
most van, az még nem az utolsó, hanem az utolsó
elõtti. És mi az, ami maradandó?

Van két dolog, ami minden esetben megmarad,
amit magunkkal viszünk a halál völgyén keresztül
az Úrral való nagy találkozásra. Az elsõ: az élet!
Életünk kitöltése. Életünk kialakítása. Olyannak
vagyunk megalkotva, hogy önként tudunk csinálni
valamit. Képesek vagyunk cselekedni. Ha semmit
se csinálunk, vagyis egyszerûen lusták vagyunk, ha
a tv elõtt lógjuk el az idõt, vagy valahol máshol,
akkor a legértékesebbet pazaroljuk el, amink van,
és ez az idõ. Ki is használhatjuk az idõt, de el is té-
kozolhatjuk. Mi, emberek, meg tudjuk tölteni az
idõt tettekkel, erõkifejtéssel. Vagyis magyarul: fel
tudunk mosni vagy el tudunk mosogatni, de lógha-
tunk vagy ábrándozhatunk is. Mi, emberek, képe-
sek vagyunk cselekedni, belsõ indíttatásból tenni
valamit, aminek értelme van. A Lélek majd meg-
mondja nekünk, hogy minek van értelme; vagy ké-
pesek vagyunk Isten ajándékát, a szabadságunkat, a
magunk felett való rendelkezés lehetõségét elha-
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nyagolni, nem észrevenni, elherdálni. A bennünk
mûködõ Szentlélek hajt minket, hogy idõnket értel-
mesen használjuk fel.

És a másik: szerethetünk. Odafordulhatunk egy
másik emberhez, éreztethetjük vele jóindulatunkat.
Amikor az Úr fogad majd minket, akkor meg fogja
kérdezni, hogy mennyit szerettünk. Az utolsó ítélet
lényegében abból fog állni, hogy az Úr megkérdez
bennünket, hogy mennyire szerettünk. Ez tehát az
elsõ, egy olyan élet, ahol kihasználjuk az idõnket,
egy élet, amiben szeretünk, az örökkévalóságra irá-
nyuló élet, ami átnyúlik a túloldalra is.

Kentenich atya még egy második dolgot is tanít
nekünk: „Este gyere velem a törvény elé, hogy a
halál után láthassalak, Istent és Téged.” Este még
egyszer visszatekinthetünk és megvizsgálhatjuk:
Kihasználtam-e ma az idõmet? Szerettem-e ma? Az
örökkévalóság tükrében még egyszer szemügyre
vesszük a napot és a törvény elé megyünk.

Ez nagyon konkrét. Este néhány percnyi idõt
szánunk rá és végiggondoljuk: Mit tettem ma, és
mit nem? Szerettem-e vagy sem? És akkor hazajö-
vünk Istenünkhöz. Magunkat a gyengéinkkel
együtt Isten elõtt szemügyre vesszük, ez bizonyos
értelemben maga a törvény, amit magunk felett tar-
tunk: „Ilyen vagyok.” De ezen a helyen nem reagá-
lunk sértõdötten, hanem bizalomteljesen. Így for-
dulunk oda Istenünkhöz, és azt mondjuk neki:
„Ilyen vagyok.” És Õ azt válaszolja: „Gyere, újra
elfogadlak Téged.”
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Esti ima
Ennyit mára, Istenem. Ez egy jó nap volt. Az

örökkévalóság egy napja volt. Ma éltem, és Érted
éltem. Az örökkévalóságért éltem, ki akartam hasz-
nálni az idõmet és szeretni akartam.

Egy és más nem sikerült. Elvesztegettem az idõ-
met. Elálmodoztam az idõmet. Vagy az elõttem álló
nehézségeket serény dolgossággal elkerültem. Ki-
kerültem embereket. Vagy ottragadtam valahol.
Nem pihentem, hanem ellógtam az idõmet.

Ilyen vagyok, Atyám. Így jövök Hozzád és tu-
dom, hogy Te újból elfogadsz engem. Ennek a kis
lénynek, aki én vagyok, van jövõje. Van jövõje Ná-
lad. Egyszer valamikor hazajövök Hozzád az örök-
kévalóságba és örökké fogok élni. Az egy betelje-
sült élet lesz. És akármikor, ha Rád nézek,
közöttünk jelen lesz a szeretet.

Így hozom Eléd a napomat. Eléd hozom maga-
mat. Mindent Neked ajándékozok, ami nehéz volt.
Krisztusban Neked ajándékozok mindent testvérei-
mért. A Szûzanyának ajándékozom a háziszenté-
lyemben. De az örökkévalóságnak is örülök. Örü-
lök az elkövetkezendõ nagy találkozásnak. A nagy
barátságoknak, amik folytatódnak vagy ott kezdõd-
nek majd.

Drága Szûzanya, Kentenich atya arra biztatott
ma, hogy tekintetemet az örökkévalóság felé irá-
nyítsam. Add, hogy õáltala az egyházban az embe-
rek észrevegyék, hogy nagy hivatásuk van, és se-
gíts, hogy hamar boldoggá avassák õt.
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Ima a boldoggá avatásért
Szentháromságos Isten, kérlek, ajándékozd mi-

hamarabb Kentenich atyának az oltár tiszteletét.
Add, hogy példája és életmûve által áldássá váljon
az egész egyház számára. Segíts nekem az õ közben-
járására minden gondomban és bajomban. Amen.
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9. HÉT
Jó, hogy vagy nekünk, Mária

Reggeli ima
Hatalmas Istenem, szeretnék köszönetet mon-

dani Neked. A köszönetnek csak akkor van értelme,
ha az ember valami értékeset kapott ajándékba
vagy élt át. Az elmúlt hetekben újra és újra megta-
pasztaltalak Téged. Életem eseményei mögött Te
állsz. Te állsz azok mögött az emberek mögött is,
akiket szeretek. És felfedezlek Téged a nehéz fel-
adatok mögött, amik elfárasztanak és felemészte-
nek. Szeretnék köszönetet mondani Neked.

De van még itt valami. Van valami az életem-
ben, ami egyszerûen csodálatos. Ezt szeretném
megköszönni ezen a héten. Jó, hogy van Mária. Jó,
hogy õ létezik számomra. Õ egy nagy ajándék ne-
kem.

Ha ránézek, akkor õ egyszerûen magával visz,
elvisz magával az Úrhoz, mert szereti Õt. És akkor
kezdõdik csak igazán a szeretet nagy játéka. Krisz-
tusban belekerülök a szeretet nagy áramlatába,
ami visszaáramlik Hozzád, Atyám. Ez a világ tehát
nem tudja meggátolni többé, hogy össze legyek
kapcsolva Veled, ha a Szûzanya szívében otthon va-
gyok.

A mai nap legyen a köszönet napja azért a nagy
ajándékért, amit Máriában kaptunk Tõled. Amen.
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Kentenich atyához hasonlóan meghalljuk
Isten hangját lelkünkben és az idõk jeleiben

Arra figyelünk, hogy mi mozgatja ma az embe-
reket, mi az, ami ma általánosan elterjedt. Minde-
nekelõtt arra figyelünk, ahol fontos változások van-
nak folyamatban. Egy ilyen változás érinti a
tudásunkat.

Sokat tudunk. Többet tudunk, mint a régebbi
korok emberei. És állandóan új információkat szí-
vunk magunkba. Három óra tévézés alatt több in-
formációt szerzünk be, mint korábban az emberek
hónapok alatt. Sokat tudunk.

Ez a tudás azonban a felszínen marad. Nem tud
a mélybe hatolni, mert az egyik információ kiszo-
rítja a másikat.

Ott ül tehát az ember a tv elõtt, aki egész nap
dolgozott, és jönnek a hírek, találkozók, kong-
resszusok, politikusok nyilatkozatai. A következõ
filmben lõnek, a gazdagok világát vagy az utcát
mutatják be. Háborúk és katasztrófák váltakoznak
boldog arcokkal. És akkor jön ennek az embernek a
kislánya és azt mondja: „Apa, a tanító néninek ma
piros ruhája volt.” A kicsi felõl ez egy nyitás volt,
beszélni akar az apjával, érezni akarja az õ közelsé-
gét, szeretné, ha az apja feléje fordulna.

Mindenki tudja, hogy minek kellene most tör-
ténnie: Az apa kikapcsolja a tv-t, odafordul a gye-
rekhez és azt mondja: „Tényleg, piros ruha volt raj-
ta?” És akkor megtudja, hogy mit is akart mondani
a gyerek: „És azt mondta, hogy senki se írt olyan
szépen, mint én.” És aztán mindketten örülnek a kis
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történetnek. De az apa éppen háborút és békét élt
át, híreket és információkat lapátolt be, és ezért
nem fogja kikapcsolni a tv-t, hanem azt fogja mon-
dani: „Aha”. És utána megint odafordul a tv-mû-
sorhoz.

Itt van a tulajdonképpeni probléma: Ha az em-
ber tartósan információkat enged magába, akkor
ezek az információk a felszínen maradnak. És belül
már csak zûrzavar van. A gyerek, aki az apja szá-
mára tulajdonképpen fontos kellene, hogy legyen,
csak felületes figyelmet kap.

Van a tudásnak olyan fajtája, ami mélyebbre ha-
tol. Egy példa segít ezt megértenünk. Rembrandt, a
holland festõ életérõl szóló filmben van egy jelenet,
amelyben egy ószeresnél felfedez egy képet, egy
rézkarcot. Meg van lepve a munka minõségétõl.
Megtudakolja, hogy ki készítette a képet, és felke-
resi a mûvészt. Ez a mûvész, Seghers, egy öreg em-
ber, megerõsíti hogy a munka valóban tõle szárma-
zik, és további képeket is mutat Rembrandtnak.
Seghers nem ismeri személyesen a híres festõt, de
érzi, hogy a látogató értékeli a munkáját, meg van
hatva tõle. És félénk örömében azt mondja: „Azt
hiszem, ilyet csak még Rembrandt tud.” És Remb-
randt, aki mellette áll, csóválja a fejét és azt mond-
ja: „Nem, ilyet Rembrandt sem tud.”

A kép világos: Van az emberi érzékelésnek egy
olyan minõsége, ami a mélybe hatol, ami mély
nyomot hagy maga után a másikban, akár szóban,
akár képben.
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Van itt egy hír Istentõl, egy üzenet, ami így
szól: Mária az én édesanyám. Õ ismer engem, hoz-
zám fordul. A nevem jelent neki valamit, nevemet
elmondja a hatalmas Istennek. És ha rólam beszél,
akkor az nem olyan, mint ahogy az a férfi a tv elõtt
csak úgy odaszól, hanem jelentek neki valamit.
Kérdés: Õ jelent-e nekem valamit? Vagy inkább én
is korunk gyorsan- és sokat tudói közé tartozom,
akiknél sokminden a felszínen marad?

Ha valami értékeset kapunk ajándékba, akkor
hálát érzünk. Ez magától jön. Ha Juli néni a kis
unokaöccsének egy óriási almát ajándékoz, amit az
egyáltalán nem szeretne, és az édesanyja azt mond-
ja: „Köszönd meg szépen!”, akkor az nem lesz
õszinte köszönet. Nem lehet megköszönni olyat,
aminek nem örülünk. Hála akkor ébred, ha valami
olyat kapunk, ami értékes számunkra. Pontosabban,
ha valami olyat kapunk, ami pont nekünk való. Ha
mi Jézusban és Máriában a Szentlélektõl vezetve
Istent a mi Atyánknak ismerjük meg, akkor az ki-
elégít bennünket. Ezért vagyunk. Akkor hálát ér-
zünk.

Ilyen hálával imádkozik Kentenich atya a dachaui
koncentrációs táborban:

Szentháromságos Isten, magasztalunk örökké
Mindenért, amit velünk tettél,
Hogy Schönstattnak anyát adtál
És általa minket mélyen Krisztusba merítettél.

Dicsõítünk Téged, mert a máriás élet
Normát adott a napi munkánkhoz,
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S a maga díszében Krisztus napját
Emberileg olyan közel hoztad hozzánk.

Ujjongva gyûjtünk egybe minden dicséretet,
Amik a teremtésben égnek, mint lángnyelvek.
Elhozzuk Neked, Szentháromságos, az oltárhoz
Jézusban és Máriában mindörökké. Amen.

Dicsõség az Atyának örvendezve
Mondják Krisztus és Mária dicsõítve,
A Szentlélekben teljes a dicsõség
Mindöröktõl fogva, most és mindörökké. Amen.

Ösztönzések a saját életünk számára
Megkérdezzük tehát: Mit köszönhetek meg a

Szûzanyának? Talán a Krisztushoz fûzõdõ mély
kapcsolatot? Aki a Szûzanyát megérinti, az õvele
együtt szereti az Urat. Egész lényében nincs semmi,
ami ne Krisztusra irányulna. Õ egyszerre útjelzõ, út,
ösztönzés és áramlás az Úr felé. Minél többet idõ-
zünk az õ szívében, annál többet forgolódunk az Úr
körül.

Egy lelkipásztor tapasztalta: Azok az emberek,
akik hétközben misére jöttek, majdnem mind kife-
jezetten Mária-tisztelõk voltak. Ilyesmi egyszerûen
megtörténik. Nincs szükség elvekre. Aki a Szûz-
anyát bensõségesen szereti, szívesen megy a szent-
misére.

A nagy schönstattiak egyikének, Karl Leisnernek,
aki a második világháború idején élt, az volt az
életprogramja és mottója egy életen át: „Krisztus az
én szenvedélyem.” Életét áldozta a dachaui kon-
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centrációs táborban. Ott a beteg-barakkban tevé-
kenykedett fáradhatatlanul beteg fogolytársaiért. Õ
maga súlyos tüdõbeteg volt. A koncentrációs tábor-
ban titokban pappá szentelték, de a szentmisét csak
egyszer tudta bemutatni. Túl gyenge volt ahhoz,
hogy többször megtehesse. Miután az amerikaiak
felszabadították a tábort, õt egy közeli házba vitték,
ahol nõvérek ápolták. Életét már nem tudták meg-
menteni. Egyik utolsó kívánsága az volt, hogy a
„Schönstatt-hórákat” megkaphassa, ezeket a szöve-
geket, amiket ebben a kilencedben mi is végigvet-
tünk. Krisztus és Mária magától értetõdõ közelsége
nagyon sokat jelentett Karl számára. Amikor a
Szûzanyára nézett, akkor a Szûzanya bevonta õt Jé-
zus iránti szeretetének áramába: „Krisztus az én
szenvedélyem.” Így mondja itt is, most is, ma is a
Szûzanya a mennybõl.

Nem kevés keresztény van, akik a Szûzanyának
köszönhetik a mennyei Atyához fûzõdõ gyermeki
kapcsolatukat. Végeredményben a mi lelki fejlõdé-
sünknek és lelkiéletünknek is az a célja, hogy Istent
„Atyánknak” szólíthassuk. „Mi Atyánk”, így taní-
totta nekünk Jézus. De ezt az „Atyát” mondani, ez
egy bizonyos belsõ lelki gyermekiséget feltételez.
És ezt a gyermekiséget a mi édesanyánkkal, Máriá-
val való kapcsolatunkból nyerjük. Ez nekünk, mo-
dern embereknek egyáltalán nem is olyan könnyû,
hiszen olyan nagyok vagyunk, olyan öntudatosak
és nagy teljesítményre képesek. Teljesítmény és tu-
dás azokban a társadalmakban központi kérdés,
amelyek olyan kemények, mint a miénk. És mégis,
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kereszténységünk legmélyebb titka a gyermekség.
Ez a gyermekség nemcsak egy dolog, amit birtoko-
lunk, nem csak Isten gyermekei vagyunk, de úgy is
élhetünk, mint Isten gyermekei. Jézusnál megfi-
gyelhetjük, hogy kifejezetten gyermeki módon be-
szélt mennyei édesapjával. Szeretetteljes becézõ
formában „Abbá”-nak nevezte õt. Ahogyan annak
idején a gyerekek szólították az apjukat. Krisztus-
ban gyermekek lettünk. „A Fia Lelkét árasztotta
szívünkbe Isten, aki õt így szólítja: Abba, Apa!”
(Gal, 4,6) A Szûzanyánál megtanulunk gyermek-
nek lenni, és akkor könnyebben sikerül majd Krisz-
tusban Istent „Apának” szólítani.

A Szûzanya nemcsak gyermeki magatartást éb-
reszt bennünk Istennel szemben, hanem azt a kész-
séget is, hogy minden erõnkkel és energiánkkal Is-
ten országáért bevessük magunkat. Amikor Loyolai
Szent Ignác életvidám, harcos lovagból Isten embe-
révé lett, felment Montserrat hegyére a Mária-szen-
télyhez. Ott egy egész éjszakán át díszõrséget állt
királynõje, Mária elõtt. A Szûzanyának sajátos
módszere van arra, hogy a nagyságot felébressze
valakiben. Aki õt királynõként fogadja el, szívesen
szolgálja Isten országát. Nem azt figyeli, hogy fáj-e
valami, hogy fáradt-e, és hogy milyen hosszú még
az út. Aki a Szûzanyára, mint királynõjére néz, ab-
ban lovagi öntudat ébred, és szeretné magát õérette
bevetni. Ez azt jelenti, hogy szeretné Krisztusért és
az Õ országáért életét adni. Itt megérint bennünket
a Szentlélek mûködése. A királynõ mintegy moz-
gósítja az erõinket. Ezután a Lélek el tud tölteni és
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apostolokká tud tenni bennünket, akiknek már csak
egy nagy szenvedélyük van: Krisztust, az Urat
szolgálni. Ezt a folyamatot nem könnyû világosan
leírni. Alig nevezhetõ logikusnak, hogy Szent Ig-
nác egész éjszaka a Mária-kép elõtt állt. Ott, ahol
isteni erõ áramlik, ott vége van a logikának. A Lé-
leknek megvan a maga logikája, és a Szentléleknek
ez a logikája gyakran az emberek gúnyolódását
váltja ki. A pünkösdi események után azt mondta a
tömeg az apostolokról: „Teleitták magukat édes
borral.” (ApCsel 2,13)

A Szûzanya egyre mélyebbre akar vezetni minket
a Szentháromságos Isten iránti szeretetbe. Van okunk
köszönetet mondani: Õ valóban csodálatos asszony.

Esti ima
Mária, drága Szûzanya, hazajövök Hozzád. Ma

velem voltál. Rám néztél, és én újra és újra Rád
néztem. Örülök, hogy Te vagy nekem.

Köszönöm Neked Krisztust. Nem, nem arról be-
szélek, hogy világra hoztad Õt. Természetesen az
egész emberiség Neked köszönheti Krisztust, akit az
örökkévaló Isten küldött, és aki Általad lett ember-
ré. De elsõsorban nem emiatt a nagy esemény miatt
mondok köszönetet, amelynél igeneddel együttmû-
ködhettél. Arról beszélek, hogy én személyesen Ne-
ked köszönhetem az Úr iránti növekvõ szeretetemet.
Hiszen ez nem is lehet másként: ha Rád nézek, ak-
kor nem tart soká megérezni, hogy mennyire szere-
ted Õt. Egyszerûen Magaddal ragadsz.
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Köszönöm Neked Jézusom, az én Atyám iránti
gyermeki szeretetet. Olykor nagyon „felnõtt” va-
gyok, tudod. De aztán jólesik egyszerûen gyermeki-
en Hozzád fordulni és Veled „Atyának” szólítani
Istent. A Szentlélek tanít minket így imádkozni, és
Te a Szentlélek eszköze vagy az életemben.

És végül új örömet kaptam, hogy Érted és szent
egyházunkért szolgálatba álljak és harcoljak. Kö-
szönöm Neked az apostoli bevetésre való készség
lelkét. Ha Rád nézek, kedvet kapok, hogy tegyek va-
lamit, örömet szeretnék szerezni Neked. Azt szeret-
ném, ha nemcsak vezetnél, mint egy gyermeket, ha-
nem én is tehetnék valamit. Te közvetíted nekem a
Szentlelket, aki Jézus Krisztus apostolává tesz en-
gem.

Drága Szûzanya! Ezekben a hetekben egyre
jobban belemélyedtem Kentenich atya gondolatai-
ba és imáiba. Köszönetet mondok mindenért, amit
ezáltal kaptam. Segíts, hogy az õ üzenete sok em-
bert gazdagítson.

Ima a boldoggá avatásért
Szentháromságos Isten, kérlek, ajándékozd mi-

hamarabb Kentenich atyának az oltár tiszteletét.
Add, hogy példája és életmûve által áldássá váljon
az egész egyház számára. Segíts nekem az õ közben-
járására minden gondomban és bajomban. Amen.
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