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Kedves nővérek és testvérek itt a karmelita templomban, vagy akik a Mária Rádión vagy az 

élő közvetítésen keresztül csatlakoztak hozzánk, üdvözöllek itt mindannyitokat, a papi 

szolgálatban dolgozó testvéreket, lelki nővéreket, minden testvért és különösen természetesen 

a karmelita apácákat, akik most élő közvetítés útján vesznek részt az istentiszteleten. 

 

400 év hosszú idő és mindenekelőtt eseménydús idő, de nem akarom a mai ausztriai 

karmeliták történetét nyomon követni, mert vannak nálam hozzáértőbbek. 

Csak arra szeretnék rámutatni, hogy ezek a hullámvölgyek rendjeink történetében nemcsak 

a karmeliták, hanem a dominikánusok, a jezsuiták és minden más rendnél is valami nagyon 

izgalmas és fájdalmas, hogy néha jólét, néha pedig idők járnak. szükség esetén vannak aszályos 

idők, de éppen ezért hasznos a szerzetesrendek történetének áttekintése is, de ma mégsem erről 

szeretnék beszélni. 

A karmelita hivatás központi részéről szeretnék beszélni, amiről természetesen a karmelita 

rend rendtársai sokkal jobban tudnak beszámolni. Szép egybeesés, hogy ma evangéliumként 

Jézus leghosszabb imájának részletét olvashatjuk. Húsvét hetedik vasárnapján ez Jézus 

leghosszabb imája, amit ránk hagyományoztak, de Jézus sokkal ennél az imánál sokkal többet 

imádkozott, ez az ima lehetett Jézus életében a tanítványok számára a leglenyűgözőbb dolog, 

Őt imádkozóként megélni, Őt úgymond imaközben tetten érni, amikor kora reggel kiment, 

keresésére indultak és imaközben találták meg, vagy amikor késő éjszakáig vagy néha egész 

éjjel imádkozott. Az imádság kétségtelenül a karmelita hivatás szíve, de keresztény életünk 

központja is, és minden vallás szívében ott van minden ember szívében, ezért arra hívlak 

benneteket, hogy hallgassatok velem együtt bele az úgynevezett főpapi imába, János 

evangéliumának 17. fejezetébe, amelyből egy részletet hallottunk. Lehet, hogy semmivel sem 

hasonlítható össze, amikor tanítványai Jézust imaközben élték meg, de testvérek, velünk is 

megtörténhet, hogy hirtelen meglepődünk, ha arra gondolunk, mi történik, amikor az ember 

imádkozik, amikor belépünk egy templomba és látunk ott valakit csendesen imádkozva, mi 

történik ekkor? 

Emlékszem, felejthetetlen, 16 éves voltam, az első nagy zarándoklat, amit a plébánossal és 

egy egész busz zarándokokkal tehettem meg. Ez a zarándoklat 1961-ben Pio atyához vezetett. 

Pio atya szentmiséjén vehettem részt, amely felejthetetlen és semmihez sem volt hasonlítható. 

De arra is emlékszem, amikor Lorettóban a Szent Család házában, egy fiatal apáca volt előttem, 

16 éves voltam, és ez hirtelen annyira megérintett, amint láttam, hogy ez az apáca imádkozik, 

pedig valami egészen normális dolog, ami különleges abban, hogy valaki imádkozik. És mégis 

megtapasztalhatjuk, hogy ez szívből jövő és legbensőségesebb dolog, amit egy ember tehet. Ez 

az Istennel való találkozás, az Istennel való kapcsolat, Isten keresése, ez, amikor hallgatunk rá, 

amikor megszólítjuk. 

„Szent Atyám kérlek …”, így imádkozik Jézus. Miért kell Jézusnak egyáltalán imádkoznia 

ő maga Isten fia, ő Isten, kell imádkoznia, kell az Atya Fiának Istenhez imádkoznia? A 

tanítványok pontosan ezt élték meg olyan intenzíven, amikor megtapasztalták, hogy órákon át 

imádkozott, és amikor az atyáról beszélt, akkor észrevették, hogy arról beszél, akivel 

kapcsolatban van. 

És ezt fejezi ki az ima is: „Atya, minden legyen egy, amint te Atyám bennem vagy, és én 

benned vagyok, úgy legyenek ők is bennünk.”  Jézus az Atyában van, az Atya őbenne. Azt 

mondjuk, hogy az ima bensőséges, ami azt jelenti, hogy van valami belül, valami közöttünk és 

aközött, akit nem látunk, akiről úgy gondoljuk, hogy itt van. Atyám te bennem és én benned. 

Az imának köze van a tudatossághoz és valami köze van a lelkünkhöz. A lélek, amiről olyan 



keveset beszélnek, sokat beszélnek a pszichológiáról, de minden embernek van lelke, 

halhatatlan lelke, egyedülálló lélek, összehasonlíthatatlan. 

Én, a bensőm, és ez a lélek, kezdettől fogva van, Isten teremtette, Istenre van hangolva, 

Istenhez kapcsolódik, annyira megható, amikor a zsoltárban olvassuk: "Mint szarvas a 

hűs folyóvízhez, úgy vágyik lelkem hozzád, Istenem!" A lélek szomjazik Istenre, de milyen 

fájdalmas, hogy elélünk a lelkünk mellett, gyakran nincs más lehetőségünk, a mindennapi élet 

fogságban tart minket, és ez jó is így, hogy az sok minden, amit meg kell tennünk. De valahol 

a Kármel szentjeit fedezték fel, valamit abból az emlékből, amit maga Jézus mondott, 

imádkozzatok szüntelenül.  

Hogyan tegyük ezt?  Nagyon jó barátságban voltam egy filozófussal, aki nagyon súlyos beteg 

volt, amikor Svájcban voltam, csodálatos beszélgetéseket folytattunk. Sokat szenvedett a 

betegségétől, nem sokkal később meghalt. Egyszer elpanaszoltam neki, hogy az imáim olyan 

szegények és szétszórtnak tűnik, szóval igen, az az érzésem, hogy nem tudok rendesen 

imádkozni, és akkor azt mondta, de Christoph atya a lélek mindig velünk imádkozik. Soha nem 

fogom elfelejteni, hogy ez a lélek legbensőbb része, amely Istenre irányul, még akkor is, ha 

lelkünket gyakran elsorvadni és szomjazni hagyjuk. 

Testvéreim, hogy a prédikáció ne legyen túl hosszú, vissza szeretnék térni a 3 imaszóhoz, 

amivel a két olvasmány során találkoztunk, és ez a 3 rövid szó, melyek sokat elmondanak arról, 

hogy mi az ima titka, és elmondják, mi van Jézus szíve mélyén, az Atyához intézett imában.  

Először is szeretném kimondani az utolsó szót János titkos kinyilatkoztatásából, amit ma 

hallottunk, a felhívás: Gyere! János Jelenések könyvének utolsó szava: „Jöjj el, Uram Jézus!”  

Az imádkozásnak legbelül mindig köze van a vágyakozáshoz, és amikor a vágy elmúlik, 

akkor az ember meghal, és többé nem személy. Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy az ima 

lefordítja vágyunkat, aki imádkozik és kér, vágyik valamire, ezért az ima mindig annak a 

kifejeződése, hogy rászorultak vagyunk, hogy olyan emberek vagyunk, akiknek születésünktől 

halálunkig segítségre van szükségük, és ezért. a vágyakozás az első és legfontosabb imanyelv. 

A Lélek és a menyasszony mondják: itt jön, aki hallja a hívást, jöjjön, aki szomjazik, jöjjön. 

Az imádságnak köze van a lélek szomjúságához. Ő, aki fizet ezért, igent mond, hamarosan 

jövök, ez Isten válasza vágyunkra és erre János és a kinyilatkoztatás válaszol: „Ámen. Jöjj Uram 

Jézus!” ez az első szempont, amit szeretnék megemlíteni, igen rövid: „Jöjj Uram Jézus!” és nem 

kell mondanom, hogy ez minden szentmisében előfordul: „Jőjj, Uram Jézus!” 

A második pedig az Apostolok Cselekedeteinek olvasmányában. István imája így szól: 

„Uram Jézus, fogadd el lelkemet!” Az egyház esti imájában, a kompletóriumban mindig így 

imádkozunk: „Uram, átadom Neked életemet!”; A te kezedbe teszem az életem. Az ima a 

bizalom, az önátadás kifejezése, és ha látjuk, hogy a székesegyházban a sok imádkozó 

meggyújtja a gyertyát, mit tesznek? Bíznak! Kérnek és bíznak. 

És végül a harmadik ima, István imája, amely nagyon hasonlított Jézuséhoz: 

„Uram, ne ródd fel nekik bűnül!” Akkor nem imádkozhatunk, ha gyűlölünk. Van ima, de ha 

szívünkben Jézus magatartása van, az a hozzáállás, amelyet a kereszten kifejezett. Az ő imája 

„Atya bocsáss meg nekik, nem tudják, mit tesznek!” Atyám bocsáss meg nekik, ezt tanította 

nekünk Jézus a Miatyánkban. 

Testvérek, legyen az imánk még olyan szegényes is, de ezt a 3 alapvető attitűdöt szerintem 

minden emberi szívben, ha nem is eléggé kifejlett, de ezt a 3 alapvető attitűdöt szerintem 

minden emberi szívben gyakran feltétlenül megtaláljuk. A boldogság utáni vágyat az életért, a 

szeretet után, végső soron a vágyat az isteni bizalom iránt, különben az ember nem imádkozna 

vagy nem próbálna imádkozni, és lenne hajlandó megbocsátani. 

 

Kedves testvéreim a nagy kármeli család tagjai, ha van valami mondani-, avagy közvetíteni 

valója karmelita családnak, akkor ez az imára való meghívás, Néha domonkosként egy kicsit 

féltékeny vagyok: „nézd csak meg a karmelitákat!”  Ők erre képesek, tökéletesítették, de 



valószínűleg azt fogjátok mondani, hogy „A mi imánk is nyomorúságos!” De ez az ima nagy 

öröme, felemeli a lelket, menedék Istenben, menedék a szükség idején, menedék a 

nyugtalanságban, és a béke menedéke, ha az imádság forgatagában menedéket találsz.  

 

Ezért csak hálát tudok adni a 400 év szakadatlan imájáért a testvérek Karmeljében, akik 

valóban támogatják a világunkat, a sok csendes vágyat. Ezen a jubileumi ünnepségen hálát 

adunk a 400 évért Ausztriában, és felajánljuk az Úrnak. 

 

Ezért csak köszönetet mondhatok a kármelita testvéreknek és nővéreinknek a 400 éves 

megszakítás nélküli imáért. És azért a sok csendes imáért, amely valójában hordozza 

világunkat, azért a sok csendes imáért, amely ezen a jubileumi ünnepségen elhangzott.  

A 400 évért Ausztriában, és felajánlja az Úrnak, hogy megtanítson minket imádkozni, 

ahogyan a tanítványok is kérték. 


