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Kedves Világban Élő Kármelita Testvérek!
„Áldalak téged, Atyám, mennynek és
földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a
bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám,
így tetszett neked. Mindent átadott
nekem Atyám. Senki más nem ismeri
a Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem
ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek
a Fiú ki akarja jelenteni.” (Lk 10,21-2

A Fiú karácsony szent éjszakáján emberi
testet öltött és a világba született. Emberré lett, hogy mi emberek megismerhessük általa az Atyát. Meg akarta osztani velünk boldogságát, hogy mi is az
Atya szeretetében és a Neki való teljes
önátadásban ismerjük föl létezésünk értelmét, célját és boldogságát. (folyt. 3. old.)

Adventi gondolataim...
Számomra Advent egy szó: a pusztába kiáltott szó. A puszta, amely bennem
van, Istenre és embertársaimra irányul. Önismeretre sarkall, önvizsgálatra késztet. Késztet. Belülről. A bensőmből induló, onnan és oda belekiáltott teremtő
szó az, amely az Életre hív. Markáns, egyszerű, előremutató és hívó szó.
Nekem az Advent emlék. A hajnali rorate misék álmos hangján felhangzó ősi
sóhajtás, amely az Üdvözítő várva-várt ünnepének gyermeki várása csengett fel
a régi ének hangján. (folyt. 2. oldal)

Mikor lesz igazán boldog karácsonyunk?
Marton Marcell OCD elmélkedése 1947. december 4-én

KONTEMPLATÍVOK
Minden kezdet nehéz
címmel
Béri Renátó podcastja
az interneten.
IDE KATTINNTVA ELÉRHETŐ.

A hajnalnak üdeségével
emeljük fel szívünket a
jó Istenhez: Sursum corda! A Rorate csendjében
szálljon szívünk a jó Isten felé. Mit akarunk az
egyháznak ebben a legkedvesebb liturgikus
idejében, a szent Adventben? Megérni az
igazi Karácsonyt, az igazit. Nem csak úgy tekinteni a Karácsonyt, mint
egy ünnepet, mely min-

den évben eljön. Amikor
igyekszünk egy kis örömet elnyerni, sőt kikövetelünk nagyobb békét,
nagyobb boldogságot.
Nem, mi azt akarjuk,
hogy igazi Karácsony
legyen, vagyis engedjük
a Kis Királyt győzni,
uralkodni a szívünkben.
Olyan Karácsonyt várunk, amelyik véglegesen, örökre megalapozza
bennünk az Isten országát. Tehát nem egy gyor-

san eltűnő, futó ünnepet, hanem maradandó,
örök Karácsonyt akarunk. És ezt akarja a
messziről érkező, a
messziről integető kis
Jézus is. Ő maga akar
lenni a teljes örömünk.
„Az én örömöm tibennetek állandó, és a ti
örömötök teljes legyen.” (Jn 15,11) Ilyen
hangulatot
akar.
(folyt. 4. oldal)

Adventi gondolataim...
(folytatás az 1. oldalról)
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Ki rejti a világosságot
véka alá?
(Vö Lk 11,33)

„Meglehet, hogy
ebben a sajátos
helyzetben, amiben
tavasz óta vagyunk,
a korábbi
Adventekhez képest
kissé másképpen
várakozunk. Talán
jobban értjük már,
amit Teréz tanít
nekünk, hogy
„egyedül Isten elég”.
De valóban elég-e?”

Harmatozzatok, égi magasok…
Az Advent egy érzés,
amelyben a várakozás
megtestesül. A vágyak
valóra válhattak, izgulhattam, ahogy közeledett Karácsony ünnepe.
Olyan érzés, amelyben
megtörténhetett volna
bármi, amit csak gyermek lelkem kívánhatott
volna.
Nekem az Advent jelentés: Őrá irányul,
amelyet visszatükröz
lelkem. Tartalom, amely
megtölti életemet, szívemet. Eláraszt, felkavar,
serkent hív, befelé fordít, állásfoglalásra késztet, aktivitásra szólít.
Ám mégis megnyugtat,
csendes, mély, nyugodt,
maradandó,, békés,
szemlélésre és csendre
hív önmagamba.
Az Advent misztérium,
amelyben az „Ige hússá” , testté lett. A homályos, de mégis Isten
dicsőségét kisugárzó
barlang titka marad
mindörökké a szülés és
születés. Ugyanez a
misztérium sugárzik
húsvét hajnalán a sírbarlangban föltámadó
Jézus nyomában.
Nekem az Advent közösség. Semmihez nem

tudom hasonlítani azt a
hajnali közösséget, aki a
rorátékon részt vesz.
Jézussal kezdeni a napot, a Hajnalcsillagot
látni és benne felismerni Máriát… Az alvás,
pihenés helyett az Igét
választottuk. Erre az
időre el tudom felejteni
gondjaimat, a világ nem
érheti el a lelkem. Ez
az, ami az Ő kegyelme,
ez az Ő szeretete, amely
mint egy adventi koszorú, körülölel minket.
Összefog, összetart,
megfog, megtart.
Az Advent a csend, a
figyelem, a hallgatás
ideje.
Ma, amikor a járvány
arra késztet, hogy otthon maradj, akkor a
csendet várd, akard.
Megnyitja az utat
Őhozzá.
Ha türelmes vagy, figyelj! Ez a figyelem legyen önmagad felé, embertársaid felé és Isten
felé is teljes!
Figyelj és hallgass! Milyen jó lenne, ha tudnál
beszéd és jótanács nélkül meghallgatni mást.
Csak hallgatni. Meghallgatni.
Bár körülöttünk a beteg
világ rohan, nem akar
lassítani, nem akar sem

önmagára, sem Istenre
pillantani. Mi, kármeliták lényegében egész
életünkben Adventben
élünk. Abban a feszültségteljes várakozásban,
amelyet az egykori próféták reményteli várakozásban megéltek.
Boldogok vagyunk,
amikor lázban égünk,
várva a Kisded születését.
Boldogok vagyunk, ha
életünkben találkozunk
Jézussal, amikor kopogtat és beengedjük az
ajtónkon.
Boldogok vagyunk, hiszen tudjuk, életünk
múltán Ő vár ránk.
Boldogan várjuk azt a
pillanatot, amikor viszszajön, hogy megújítsa a
világot, az eget és a földet.
Boldogok vagyunk,
hogy ebben a MÁR eljött és a MÉG várunk
rá feszültségében JELEN VAN közöttünk
Jézus.
Áldott és kegyelemteljes
Adventet kívánok minden kármelita Testvéremnek.
István, OCDS

HÍRLEVÉL SZERKESZTŐ
SAJTÓ FELELŐST KERESÜNK

Az Advent
Isten felé nyíló kapu

Cikkírás-Fotózás /Eseménytudósítás
Kármelitáktól Kármelitáknak
Rövid bemutatkozó leveleket
a szentharomsag@ocds.hu címre várunk !

Kedves Világban Élő Kármelita Testvérek!
(folytatás az 1. oldalról)
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„Tőlünk az Úr
csak két dolgot
kíván: azt, hogy
szeressük Ő Szent
Felségét és szeressük
embertársunkat. Ez
a kettőt kell
megvalósítanunk, s
ha e két parancsot
tökéletesen
teljesítjük, akkor
egyesülve vagyunk
Vele. „
Avilai Szent Teréz

Ennek útja – és egyben
a Kármel ideálja is Avilai Szent Terézia anyánk
karizmája alapján - az
Istennel való baráti kapcsolat teljességének keresése. Világban élő kármelita hivatásunk lényege is ez: megnyílni egyre
jobban ennek a különleges kapcsolatnak a teljességére, arra, hogy
egész lényünkkel – értelmünkkel, érzelmeinkkel-affektivitásunkkal,
akartunkkal – Krisztus
felé forduljunk, befogadhassuk Krisztust,
hogy önátadásunkkal
válaszolni tudjunk szeretetére. Erre hívnak
példájukkal, erre tanítanak írásaikkal a kármelita szentek.
Az elmúlt években többek között - kármelita atyáink segítségével
a képzésen tanultak illetve a közösségi megosztások által is ebből a
csodálatos gazdagságból
meríthettünk. Talán
sokan megtapasztaltuk
azt is, hogy amit tanulunk, az csendesen formálja életünket, tágítja

„Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén' a földnek válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma úgy kén', hogy egymást öleljék
Szívükre mind az emberek”
Ady Endre: Karácsony

szívünket, segítve a Jézussal való barátság elmélyülését. Ez az év a
maga korlátaival, a sok
váratlan nehézséggel a
szokásos tevékenységeink, viszonyulásaink,
emberi kapcsolataink
megváltoztatását, esetleg elengedését követeli
tőlünk, ami a Jézussal
való baráti kapcsolat
elmélyülését, a szeretetre való teljes megnyílást
munkálhatja bennünk.
Kármelita szentjeink azt
tanítják nekünk, hogy
mindennek a Szeretet
ad értéket. „Tőlünk az
Úr csak két dolgot kíván: azt, hogy szeressük
Ő Szent Felségét és szeressük embertársunkat.
Ez a kettőt kell megvalósítanunk, s ha e két
parancsot tökéletesen
teljesítjük, akkor egyesülve vagyunk Vele. De
mennyire messze vagyunk attól, hogy ezt a
két dolgot úgy tegyük
meg a mi nagy Istenünknek, amint azt illik
megtennünk. Adja meg
nekünk Ő szent Felsége
azt a kegyelmet, hogy

megérdemeljük ezen
állapot elérését, mert
rajtunk múlik, csak
akarnunk kell.” (Avilai
Szent Terézia, 5BV 3)
Jézus szeretetből kiüresítette önmagát…Ezen
a különleges karácsonyon megélhetjük a Jézussal való közösséget,
mély baráti kapcsolatot
az által is, hogy a Szűzanya példáját követve
őszinte szívvel elfogadjuk azt az ürességet,
amit a körülmények
teremtenek számunkra.
Teljes bizalommal és
ráhagyatkozással igent
mondunk Urunknak,
Istenünknek és hisszük,
hogy ez is, mint minden
az életünkben Isten szeretetével van telve.
Adja meg a Mindenható
Isten ezt a tiszta látást
mindannyiunknak és a
Vele való barátság el
nem múló örömét és
gazdagságát!
2020. november 30.

Áldott, boldog karácsonyt kíván szeretettel
a Világban Élő Kármeliták Országos Tanácsa
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Imádság betegeinkért
Kérjük imáitokat minden karmelita testvéreinkért és családtagjainkért , valamint minden
betegekért, felépülésükért, teljes testi-lelki
gyógyulásukért, ápolóik é r t , o r v o sa i ké r t .

.Boldogságos Szűz
Anyánk, betegek oltalmazója, könyörögj érettünk! Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a
remény jeleként ragyogsz utunkon, védelmezz minket! Oltalmad

alá futunk, Istennek
Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd
szükségünk idején, hanem oltalmazz meg
minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges
és áldott Szűz!

Kunszentmártoni rendház hírei
Mint korábban már tájékoztattunk benneteket, hogy "A Magyar
Kármelért Alapítvány"
a kunszentmártoni
rendház üzemeltetését
visszaadta a Kármelita
Rendnek mint tulajdonosnak, mivel a jelen
állapotban és helyzetben nem tudja tovább
működtetni. Ezt követően a Kármelita Rendtartomány lépéseket tett
a Rendház hasznosítására, és úgy tűnik az Úr

segítségünkre sietett, és
a Kármelita Rendtartomány ezzel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatás adta: Kedves Világban Élő Kármeliták! A
Kunszentmártoni
Rendház ügyét a Kármelita Rendtartománynak úgy tűnik sikerül
megnyugtató módon
rendezni. A Szegedi
Egyházmegye fogja átvenni az ingatlanegyüttes üzemeltetését, így
továbbra is egyházi in-

tézményként fog üzemelni.
Köszönjük imáitokat,
melyeket kérünk továbbra is a Rend ügyeinek áldott és sikeres
megvalósulásáért.
Imával, szeretettel: Orbánné Németh Mária
Magdolna, a Kármelita
Intézmények
és
A VÉK Közösségek
Működését Segítő Alapítvány kuratóriumi
elnöke

„Meghallgattam
imádságodat s
könyörgésedet,
amellyel könyörögtél
előttem, s szentté
tettem ezt a házat,
amelyet építettél,
hogy oda helyezzem
nevemet
mindörökké, s ott
legyen szemem és
szívem
mindenkoron”
1Kir 9,3

Miseszándék kérése
Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy 2., A szentmise árát a Sarutlan Káratyáink szívesen ajánlanak fel egyéni és
melita Rendtartomány – CIB Bank
közösségi szándékaitokra szentmisét.
–
A december hónapra kért szándékokat 11100104-18080131-36000001
kérlek benneteket december 20-ig jutas- bankszámlájára lehet utalni.
sátok el a titkárságra, hogy továbbítKérlek, hogy a közlemény rovatba
hassuk András atyának.
csak a befizető nevét írjátok és azt,
Titkárság:
hogy miseszándék.
Hegedüsné Németh Ildikó
virtuális sekrestyés
info@ocds.hu e-mail címre.
1., Ide írjátok a befizető nevét, a szentmise szándékát, valamint azt, hogy
mennyi szentmisét szeretnétek az adott
szándékra kérni! (1.700 Ft/szentmise).

Bizalmatokat kérjük és imáitokat,
hogy minél előbb lehetőség nyílhasson online térben is bekapcsolódni
kármelita szentmisékbe.
Hegedűsné Németh Ildikó

„Vegyétek, egyétek”

Mikor lesz igazán boldog karácsonyunk?
Oldal 5

Marcell atya

„Jézus tehát jön.
Meg akar születni a
szívünkben.
Bölcsességben és
kedvességben
növekedni akar ott.
Ez a kivételt nem
ismerő szeretet
növekedni akar
bennünk, hogy
meghalhasson a
Golgotán, mint
Jézus is. Igazi
Krisztus-követő
akar lenni a mi
szeretetünk.”

A Szeretet
kivételt nem ismer

Marton Marcell OCD elmélkedése 1947. december 4-én
(folytatás az 1. oldalról)

Nemcsak hazudott,
megcsúfolt, hanem tökéletes, mennyei, gyermeki
örömet. Békét akar, teljes békét, melyet a világ
nem, hanem egyedül Ő
adhat meg. Teljes békét,
melyet soha senki sem
zavar meg. Ő a szeretet.
Olyan szeretetet akar,
amely kivételt nem ismer. Hiszen ez a tragédiája a mi szerzetesi életünknek, hogy csak emlegetjük, sőt egymás fejéhez is vagdaljuk, de
nincs benne köszönet. A
jézusi szeretet, amely
kivételt nem ismer, az az
igazi Karácsony! Mi ezt
akarjuk, ez után vágyódunk ebben az Adventben: a kis Jézus, a béke,
a szeretet, a kivétel nélküli szeretet után. Olyan
szeretet ez, mely véglegesen rendezve lesz a
lelkünkben. Az Énekek
Énekében azt olvassuk,
hogy a Jegyes behívta az
aráját a boros pincébe,
és ott elrendezte benne a
szeretetet. Misztikusnak
hangzanak e szavak, de
ez így van, ez az igazi
szeretet, ami nem ismer
kivételt, mert ez fáj Jézusnak. „Hiszek a Szeretet végső győzelmében”
– énekeljük, és nem
gondoljuk meg, hogy
éppen mi akadályozzuk
meg a Szeretet végső
diadalát. Mert a Szeretet
kivételt nem ismer. Jézus tehát jön. Meg akar
születni a szívünkben.
Bölcsességben és kedvességben növekedni
akar ott. Ez a kivételt
nem ismerő szeretet növekedni akar bennünk,

hogy meghalhasson a
Golgotán, mint Jézus is.
Igazi Krisztus-követő
akar lenni a mi szeretetünk. Azután fel akar
támadni és élni. Tehát
nem úgy, mint egy szokványos lelkigyakorlat,
amikor annyi jófeltételt
teszünk, hogy még elolvasni sem tudjuk, nemhogy megtartani, s marad minden a régiben.
Nem ilyen Karácsonyt
akarunk, hanem olyant,
amilyen a kis Jézus. Ó,
milyen igazságtalanok
vagyunk! Azt hisszük,
hogy szeretünk, pedig a
lelkünk mélyén „mint a
töltött fegyver, minden
pillanatban elsülésre készen” érzünk egymással
szemben. Szórul-szóra
így van. Vajon hogyan
néznek az égiek, az Őrangyalok, de különösen
hogyan néz a Szűzanya
és az édes Jézus?! Szinte
kiábrándulunk magunkból: mennyi lelkigyakorlat, mennyi szentgyónás,
mennyi Szentáldozás! És
mégis, mindig nem én…
hanem a másik a hibás… Jézus mintegy azt
mondja: Hát hiába
mondtam a szálka és a
gerenda – tanítást? Mindig, mindig a másik?
Mennyire ismerjük a
másikat, de magunkat
nem! Avelán – nagyon
féltékeny volt Szt. Bernátra, minden tettét irigy
szemmel nézte. Végül is
kénytelen volt bevallani:
„Avelán mindenkit ismer, csak magát nem!”
Ezt mondhatjuk mi is.
Miért nem ismerjük magunkat? Mert mindig azt

hisszük, hogy roppant
élesen látunk! Márpedig
minél élesebben látunk,
annál rosszabbul látunk!
Mennyire nem vagyunk
egyszerűek, mi tanult,
kulturált lelkek! Nekünk
nagyon kell most az Advent liturgiája. Az egyház gondoskodik is,
hogy adjon nekünk példát. Elsőnek odaállítja
Keresztelő Szt. Jánost
„akinél nagyobbat nem
szült anya”, s akiről Jézus így szólt: „Mit mentetek ki látni a pusztába?
Széltől lengetett nádat-e?
Vagy lágy ruhába öltözött embert-e? Íme, akik
lágy ruhát viselnek, a
királyok házaiban vannak.” Ezt a „gerinces”
embert állítja elénk az
egyház. Hogy imponál
az embereknek, ha valaki „gerinces”. Milyen
könnyen odavágjuk,
hogy XY nem gerinces.
Közben az illető maga a
leggerinctelenebb az Istennel szemben. Nem
szeretjük az Istent igazán, mert nem vagyunk
gerinces emberek! Nem
tartjuk meg a két fő pa-

I. évfolyam 3. szám

rancsot: Úgy szeretni
mint az Isten: még az
ellenségünket is! Azután
milyen nyomorult puha
a mi lelkünk! Mennyire
szeretjük a puhaságot!
Másokkal szemben nagyon megkívánjuk az
önmegtagadást, de magunk számára mindig
találunk kifogást. Tehát
az egyház ilyen nagyszerű előkészítőt ad nekünk! Hát nem szégyen
akkor, hogy még mindig
nem tudom, milyen vagyok, még mindig nincs
tökéletes önismeretem?!
„Aki utánam akar jönni,
tagadja meg magát…
kövessen engem!” Mi az
oka annak, hogy én még
nem jöttem rá, hogy nekem a teljes Jézust kell
befogadnom, és nemcsak a lábacskáját, a kezecskéjét, vagy a fejecskéjét? Hanem kell, hogy
az egész Jézus foglalja el
a szívemet. Mi vagy ki
ennek az oka? Csak egy
nagy dolog: és ez a hallgatás hiánya! Nem hallgatunk sem külsőleg,
sem belsőleg!!! Miért?
Mert mindig másokkal
foglalkozunk! És nem a
jó Istennel! Mi mindig a
testvérünk ügyét beszéljük meg, pedig soha
nincs igazunk! „Akinek
fülei vannak, hallja
meg!” Nem kell ehhez
különös intelligencia,
hanem nagy-nagy jóakarat! „Vigyázzatok, mert
nem tudjátok sem a napot, sem az órát!” A szeretet, a hallgatás és az
önmegtagadás a bölcsesség alapja. Akiben ez
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nincs meg, az nem az.
„Nagy bölcsesség hallgatni és szenvedni tudni,
és más szavával, tettével
nem törődni!” – mondja
Keresztes Szt. János. Mi
pedig még bosszankodunk is, ha valaki hallgat, mert tudjuk, hogy
nekünk is vele kellene
tartanunk a Szabály értelmében. Tehát mi nem
hallgatunk, mások szavával, tettével törődünk!
„Vigyázz, hogy még
gondolatban se foglalkozzál velük, mert akkor
rosszul végzed a magad
munkáját!” Mert akármilyen sok látszata is van
munkádnak, nem ér
semmit, mert nem az
Istenért, hanem magad
kedvéért végzed. „Soha
se gondolj rosszat testvéredről, mert ez megzavarja a szív tisztaságát!” Nem hiszem, hogy
közülünk egy se érezte
volna ezt. Az ilyen gondolat, mint a hideg bóra,
kifújja a szeretet melegét
szívünkből. A bírálgató
lélek nem kedves az Isten előtt. Az ilyen Lucifer embere. „Sohase
hallgass oda, ha mások
gyöngéjéről beszélnek!
Ha előtted valaki másra
panaszkodik, egészen
alázatosan azt mondhatod: „erre én nem felelek
semmit!” Ez Keresztes
Szt. János tanácsa.
Egész bátran kivétel nélkül mindenkinek ezt
mondhatom. Erre a Ft.
Páter, mint Jézus helyettese és képviselője is
felhatalmaz bennünket.

Teszi ezt azért, mert
minden baj oka a hallgatás megszegése, mert
amint másról beszélünk,
az Isten visszavonul!
Azért nincs áldás azokon, akik mindig másról
beszélnek. Ezért nem
szabad pártokhoz, csoportokhoz tartoznunk,
csak Jézushoz. „Addig
nem lesz belőled igazi
szerzetes, amíg a kolostorban ketten nem lesztek: csak Isten és
te!” (Keresztelő Szent
János) Ez tökéletesen
igaz, és aki mást mond,
az még csak keresztény
sem. Azért mondja ezt a
Ft. Páter, mert ez Jézus
akarata! Kizárólag Jézusé vagyok, kizárólag Neki tartozom felelősséggel! Tehát: hallgatni,
hallgatni! Teljes a békéje
annak, aki mindig és
egészen hallgat. Teljes
hallgatás = teljes béke!
Annyiban lesz a szívemben béke, amennyiben a
hallgatást megtartom.
Érezzük magunkon az
egyház nagy szemrehányását! Izaiást veszi elő,
és
azt
mondja:
„Halljátok meg egek, és
füleddel fogd fel, ó föld,
mivelhogy az Úr szól!”
És mit szól az Úr? Roppant erős szavakat:
„Fiakat neveltem és tápláltam, ők pedig megvetettek engem!” Hát nem
úgy van? Mindent megad: felmagasztosít a
szentelményekkel, a
szentségekkel pillanatról
-pillanatra, és mi…
megvetjük
Őt!

„Nagy
bölcsesség hallgatni
és szenvedni tudni,
és más
szavával, tettével
nem törődni!”
- Keresztes Szent
János
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Tenger Csillagának
ragyogása

„Dicsőség a
magasságban
Istennek!
Békesség minden
jóakaratú
embernek.”

Őre voltál Máriának,
tanúja Szűz Liljomának

„Megismeri az ökör urát
és a szamár a jászolyát,
de Izrael nem ismer meg
engem, és az én napomon nem ért meg engem!” Igen, a Ft. Páter
már egyszer tartott
egyinstrukciót arról,
hogy nem ismerjük Jézust eléggé. – Ezután
jön egy gyönyörű buzdítás: „Itt az ideje, hogy
felébredjünk álmunkból.
Közelebb van a mi üdvösségünk, mintsem
gondoljuk.” Tehát az
álmosságunkból, a szúrósságunkból kell felébrednünk. Majd buzdít:
„Jöjjetek, keressétek az
Urat, amíg megtaláljátok!” Jön az Úr messziről, de már a fényessége
betölti a földkerekséget.
Íme jön a nagy Próféta,
és megújítja a lelkemet.
„Jön minden szentjével,
és nagy fényesség lesz!”
Igen, jön a kis Jézus. Jön
a béke, a maradandó
igaz szeretet, és Jézus a
neve! – Hát igen. Jól
van, jól van, jól van;
meghallgatjuk, s azután
újra visszasüllyedünk.
De ennek nem szabad
megtörténnie!!! A teljesen megtérni nemakarásnak kell megszűnnie! Hogyan? Úgy, hogy
mindig nézem, szemlélem Jézust. Mindennapi
nyelven szólva: Mindig
Isten jelenlétében járok.
Mindig Rá gondolni!
Tehát nem mást, hanem
mindig Őt, mindig a kis
Jézust nézni, mindig Rá
gondolni! Hogyan tudnám Őt méltóképpen
várni, ha csak egy-két kis
szalmácskát teszek já-

szolyába ici-pici kis önmegtagadások formájában? Igen, kedves női
finomsággal ezt is tehetem. De sokkal több
kell! Mi? Jézus teljes békéje, tökéletes szeretete.
Igazi, nagy, szent karácsonyi béke és szeretet
kell! Hogyan férkőzzék
ez a szívembe úgy, hogy
mindig ott is maradjon?
Erre is megtanít az egyház. Íme itt van Advent.
Mennyi vágyódás, menynyi bíztatás a kis Jézus
után! Azután ott a Szűzanya! Ha a Tenger Csillagának ragyogása nem
gyullad ki a lelkünkben,
akkor örök sötétségben
maradunk! Jön a mindennapi Rorate, zengenek a szebbnél-szebb
énekek Máriáról. Ő a
fénysugár. De az egyház
még többet is tesz. Advent közepén egy csodá-

latosan szép ünnepet
ület híveivel: december
8-át, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét! Ebben
a sötét Adventben a
Szűzanya uralkodik. Az
egész nyolcad alatt fehérben miséznek, mert
az egyház ünnepli Máriát! Csakis a Szűzanya
által tudjuk méltóképpen
várni a kis Jézust. Ez
azonban megint csak
szép álom, ha csak enynyit teszünk. A kis Jézus
int: Nem ezt! Nem ezt!
Nekünk Máriává kell
lennünk! Nekünk a
Szűzanyában kell elhelyezkednünk. Éljen Ő
bennünk, és mi Őbenne!
Mert mi magunkban
csupa sötétség, durvaság
vagyunk. Azért engedjük
át magunkat egészen
Neki: egyesüljünk, azonosuljunk Vele teljesen.
Kis könnyű gyakorlat az
egész: Átadom magam
neki! Egyszer a lábam,
hogy járjon vele; majd a
kezem, Ő dolgozzék
vele; de mindenekelőtt a
nyelvem, Ő beszéljen
vele. Továbbá a testemet, hogy igazán a
Szentlélek temploma
legyen. Az összes érzékszervemet. Végül a szellemi képességemet: az
értelmemet, akaratomat,
hogy a Szűzanya uralkodjék rajta. Nem kell
ehhez kötelességmulasztás! Sőt ezáltal megszentelődik a munkám, mert
a Szűzanya tesz-vesz
bennem és általam. Milyen könnyű lesz így elmondanom az örvendetes olvasó I. tizedét, II.
tizedét! Nem én, hanem
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a Szűzanya, és mégis
bennem a kis Jézus! Várjuk a kis Jézust. Hát hol
van? Bennünk. „Isten
országa bennetek vagyon!” A kegyelem állapotában mindig bennünk van, és mi úgy teszünk, mintha nem volna. Pedig csak arra kell
gondolnunk: bennünk a
kis Jézus. Megfogamzott
bennünk, Ő a mi drága
kis Magzatunk. Ó,
mennyire nem leszünk
akkor durvák a testvérünkkel, aki szintén Jézust hordozza magában!
Mennyire ostobák vagyunk, hogy nem értjük
a Corpus Christi
Mysticum fölséges titkát
és nem engedjük ezt a
kis Magzatot élni bennünk! Ó, Szűzanya min-
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dig Rá gondolt! Hogyan
mehetett rokonához,
Erzsébethez? Milyen
lehetett az arca? Hogyan
nézhette a gyűlölködő
zsidókat, a szegény néger rabszolgákat? Hogyan ragyogott az arca
annak tudatában, hogy
Ő már hordozza a Megváltót?! Nem volna jó
nekünk is átvenni ezt az
arcot, mikor magunkban
hordozzuk a mennyországot, és nem a sátán
arcát átfesteni az arcunkra a gyűlölet, a meg
nem bocsátás által! Legyen az arcunk a Szűzanya arca! Milyen lehetett a Szűzanya szeme,
melyen átragyogott szűzi
tiszta lelke, a szeplőtelen
fogantatás? Milyen volt
a tekintete? Mindenki-

ben az Ő drága Jézusát
nézte. Gondoljuk el a
Szűzanya ajkát. „Mint a
csöppentett méz” mely
mindig az Istent dicséri.
El sem képzelhető, hogy
valakit megszólt volna,
rosszat mondott, kritizált volna. Nem ítélte el
sem Júdást, sem Pétert,
sem a zsidókat, sem a
pogányokat. Micsoda
példa! Így tartani a mi
nyelvünket, szemünket
fegyelemben! Mily csodálatosak Szívének indulatai! Hogyan együtt
érezhetett embertestvéreivel! Mennyire megértette őket, akár zsidó,
akár Krisztuskövető,
akár pogány, akár gonosz vagy jó az illető. Ő
mindig csak Édesanya
volt! – Igen, ez lenne a
tökéletes Krisztus-várás:
Máriává lenni! Ez azonban csak egy módon
lehetséges: a hallgatás
által. A hallgatásban terem e nagy gyümölcs: a
béke, az öröm, a tökéletes szeretet. Ez a hármas
gyümölcs, melyet a kis
Jézus kacsójában tart,
hogy nekünk adja. – Legyünk irgalmasok önmagunkhoz. Szerezzük meg
ezt a nagyon jó Karácsonyt! És ez az igazi
öröm, teljes béke és tökéletes szeretet kisugárzik a testvéreinkre, még
a pogányokra is, mind az
öt világrészre. És lesz
Karácsony olyan gyönyörű, amilyen még nem
volt a földön! Ámen!

„A hallgatásban
terem e nagy
gyümölcs: a béke, az
öröm, a tökéletes
szeretet. Ez a
hármas gyümölcs,
melyet a kis Jézus
kacsójában tart,
hogy nekünk adja.
– Legyünk
irgalmasok
önmagunkhoz. „
Marcell atya

Szemléld Őt!

Kármelita imanapjaink!
December 14.
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Imaszándék: - a vírus által érintett betegekért, halottakért
- családjainkért
- áldott karácsonyi ünnepekért

Keresztes Szent János atyánk ünnepe
ÉNEK //: Várj és ne félj, az Úr jön már! Várj és ne félj, hű szívvel várj! ://
24. ZSOLTÁR

Várj! Ne félj!
Hamarosan
érkezem...

Megbocsát az Úr
és hűséges,
megmutatja
az utat
a bűnösnek.
(24. zsoltár)

Érték?
Értéktelen?

„Hozzád emelem lelkemet, Uram, Istenem, benned bizakodom.
Ne hagyd, hogy szégyenben maradjak, ellenségeim ne diadalmaskodjanak rajtam.
Hiszen akik benned bizakodnak, azok szégyent soha nem vallanak.
Azok szégyenülnek meg, akik a hűséget könnyen megszegik.
Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg ösvényeidre!
Vezess igazságod szerint és taníts engem,
hiszen te vagy az én Istenem és gyámolom,
minden időben benned bizakodom!
Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról, és kegyelmedről, mely kezdet óta vezet!
Ne idézd fel többé ifjúságom bűneit és tévedéseit,
jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal!
Megbocsát az Úr és hűséges, megmutatja az utat a bűnösnek.
Az engedelmeseket igazságban vezeti, az alázatosokat megtanítja ösvényeire.” (1-9)
OLVASMÁNY
„Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. Mert sem a
körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény.”
(Gal 6,14-15)
ELMÉLKEDÉS
„Mindig arra törekedjél, hogy ne a könnyebbet válaszd, hanem a nehezebbet: ne az
élvezetesebbet, hanem a kellemetlenebbet; ne a magasztosabbat és értékesebbet,
hanem az alacsonyabbat és megvetettebbet; ne azt, amiben van valami kívánnivaló,
hanem amiben semmi kívánnivaló sincsen; ne a jobbat, hanem az értéktelenebbet
válaszd. Jézus Krisztus iránt való szeretetből törekedjél mindig a lehető legnagyobb
lemondásra, nélkülözésre és szegénységre. (Keresztes Sz. János aranymondásai)
Törekszem-e a lemondásra, egyszerűségre a hétköznapjaimban (főleg most Adventben)?
IMA
Uram, Istenem, én szerelmem, ha még mindig emlékezetedbe tartod bűneimet, s
azért nem teszed meg azt, amire folyton kérlek, legyen meg rájuk vonatkozólag a Te
akaratod, mert ez az, amit leginkább óhajtok. Gyakorold jóságodat és irgalmadat, s
ebben fognak Téged megismerni. Ha pedig jócselekedeteimre vársz, hogy azok révén hallgathasd meg imámat, akkor add meg nekem őket, végezd őket Te énbennem. Ugyancsak add meg a szenvedéseket is, melyeket velem akarsz viseltetni, s legyen úgy. Ha pedig nem vársz tőlem jócselekedeteket, akkor ugyan mit vársz, kegyelmes, jó Uram? Miért késlekedsz? Mert végre is, ha kegyelem és irgalom lesz belőle, amint azt a Te Fiadban kérem, fogadd el az én filléremet, tekintve, hogy úgyis
azt akarod, s add meg nekem ezt a kincset, hiszen amúgy is meg akarod adni!
(Keresztes Sz. János: Az Istenbe szerelmes lélek imája – részlet)
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December 15.

ÉNEK //:
Gyújts éjszakánkba fényt, hadd égjen a soha ki nem alvó tűz, a ki nem alvó tűz. ://
33. ZSOLTÁR
Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig.
Lelkem dicsekedjék az Úrban, hadd hallják meg a szegények és örüljenek!
Velem együtt magasztaljátok az Urat, áldjuk a nevét mindannyian!
Kerestem az Urat és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból.
Nézzetek rá és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni.
Lám, egy szegény kiáltott s az Úr meghallgatta,
minden szorongatásból kiszabadította.
Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza.
Ízleljétek és lássátok, mily jóságos az Úr! Boldog az ember, ki hozzá menekül.
Féljétek az Urat, ti szentjei, akik őt félik, nem szenvednek hiányt. (1-9)

Lumen Christi

EVANGÉLIUM
Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Éppen úgy,
mint az idegenbe készülő ember, aki otthagyja házát és szolgáira bízza vezetését,
mindegyiknek kijelöli a maga feladatát, a kapusnak is megparancsolja, hogy virraszszon. 35Legyetek hát éberek! Nem tudjátok ugyanis, mikor érkezik meg a ház ura:
lehet, hogy este, lehet, hogy éjfélkor vagy kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva,
ha váratlanul megérkezik! 37Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Legyetek éberek!” (Mk 13,33-37)

ELMÉLKEDÉS
Eljött már ideje annak, hogy a gyermek megszülessen,
mint az ifjú nászi ágyból bontakozva megjelenjen.
Menyasszonyát átkarolja, karjai közt tartsa híven,
Ő, kit Mária jászol ágyba fektetett, a Gyermek Isten.
Istállóban, állatok közt, szalmaágyon hogy pihenjen,
emberek éneke szóljon, angyalok kardala zengjen,
eljegyzésüket megülni, örömünnep kerekedjen.
Jászolában forgolódik, sírdogál a Gyermek Isten,
véle ékes a menyasszony, őt hozta, hogy ünnepeljen.
Mária ámulva nézi, színét változtatja minden:
Istenben az ember sír fel, emberben örül az Isten,
ami egynek s másikának oly szokatlan, ismeretlen.
(Keresztes Sz. János: A születésről)
A verset néhányszor elolvasva melyik kép, szereplő, verssor érinti meg a lelkemet,
ahol el tudok időzni?
IMA
Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az Adventi időben Rád, a
Te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre ﬁgyelhessünk. Teremts bennünk csendet,
hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat! Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az Adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni.
Teremts bennünk csendet! A hit ajándékát elfogadó csendet. A Te titkaidat elfogadó csendet. A Te szeretetedet elfogadó csendet. A Megváltó érkezését váró csendet. A lélek mélyén megszülető öröm csendjét. Hiszek, Uram, erősítsd bennem,
bennünk a hitet! Ámen.

„Ízleljétek
és lássátok,
mily jóságos az Úr!
Boldog az ember,
ki hozzá menekül.”

Kármelita szentjeink ünnepei
Oldal 11

December

December 6. Advent 2. vasárnapja:
„Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.” (Róm 13, 11-12)

Én vagyok
a Szeplőtelen Fogantatás

December 8. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása – főünnep
„Mária nem nagysága ellenére Kicsi, hanem kicsisége által Hatalmas! Mindent az
édes Jézus nevében, és mindig ŐÉRTE! És mindig, mindent a SZŰZANYÁVAL! Általa, Vele és Benne, hogy dicsősége legyen az Atyának és Fiúnak és
Szentléleknek! Ez az életem értelme! Az én Kis Királyom és Kis Királynőm uralkodnak rajtam. Ők dirigálnak, Ők győznek. Ők szeretnek. Nektek adom a szívemet és vele minden lelket.” (Marcell atya) – Marton Boldizsár Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Marcell atya, 2013-ban, ezen a napon kapta meg az Anyaszentegyháztól a „Tiszteletreméltó” címet. Kérjük közbenjárását, hogy mielőbb a
boldogok között tisztelhessük:
Mennyei Atyánk, te elrejtetted országod titkait a nagyok és okosok elől, de kinyilatkoztattad
azokat a kicsinyeknek; te csodálatos dolgokat műveltél a Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Marcell atya életében. Ő a Jézus Krisztusban kinyilvánított szeretetedben szilárdan hitt,
megtapasztalta azt a Szentlélek kiáradásában, s teljesen Rád hagyatkozott a Boldogságos
Szűz Mária, a Szépszeretet Anyja által. Az éltet megpróbáltatásaiban így vált a reménység
tanújává és a Te szereteted hirdetőjévé, aki mindenkit, kivétel nélkül szeretett.
Kérünk, hogy dicsőítsd meg őt a földön is, és nyílvánítsd ki benne szereteted hatalmát és irgalmad nagyságát. Közbenjárására add meg nekünk mindazokat a kegyelmeket, amelyeket – a
Te akaratod szerint – alázattal kérünk. Ámen

Marcell atya

December 11. A Jézusról nevezett Szent Mária Maravillas szűz (1891-1974)
– emléknap
28 éves korában belépett a madridi sarutlan kármelita nővérek közé. 5 év múlva
új kolostort alapított Cerro de los Angeles-ben, közel Jézus Szent Szívének emlékművéhez. Ezt az alapítást követte másik kilenc Spanyolországban és Indiában.
Életét az imádság és az áldozathozatal jellemezte, különleges módon segítette
saját rendjét, a papokat és a különféle szerzetesi kongregációkat.
December 13. Advent 3. vasárnapja – „Öröm vasárnap”
„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek! Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van!” (Fil 4, 4-5)

Az Advent
Isten felé nyíló kapu

December 14. Keresztes Szent János áldozópap és Egyháztanító – a mi
atyánk – főünnep
A spanyolországi Fontiverosban született 1542-ben. 21 évesen belépett a Kármelita rendbe. Salamancában végezte teológiai tanulmányait. 1568-ban Avilai Szent
Teréz tanácsára a szerzetesek közül elsőként csatlakozott a megújított rendhez,
amelyért sokat fáradozott és dolgozott. Ubedában halt meg 1591. december 14én az életszentség és a bölcsesség dicséretreméltó jeleivel gazdagon. Ezt legjobban a lelkiéletről szóló munkái bizonyítják.
„Akármennyi titkot és csodát fedeztek is már föl a szent egyháztanítók, és tudtak
meg a szent életű lelkek ezen a földön, még sokkal több az, amit sohasem mondtak el, sőt soha fel sem fogtak. Éppen ezért még sok mélységet kell feltárni Krisztusban, mert ő olyan, mint a gazdag aranybánya, amelynek szerteágazó tárnájában
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végtelenül sok kincs rejlik. Akármilyen mélyre is ásson benne valaki, sohasem ér a
végére, sőt minden egyes elágazásban itt is, ott is új ereket, új kincseket fog találni.” (SzPÉ)
December 16. Angyalokról nevezett Boldog Mária Szűz - emléknap
Torinóban született 1661-ben. 1675-ben lépett be a kármelita nővérek közé. Többször volt perjelnő és novíciamesternő. A szüntelen imádság lelkülete jellemezte.
Különösen kitűnt a Szent József iránti áhítatban, akinek tiszteletére kolostort alapított Moncalieriben. Hűséges szerzetesi élet után 1717-ben halt meg.
December 20. Advent 4. vasárnapja
„Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és
nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úristen ragyogja be
őket, és uralkodni fognak örökkön-örökké.” (Jel 22, 4-5)
December 25. Urunk születése (Karácsony)- főünnep
„Azelőtt Isten a próféták útján több alkalommal és többféle módon szólt őseinkhez. Ebben a végső korszakban a Fia által beszélt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette.” (Zsid 1, 1-2)
December 26. A Szent Család: Jézus, Mária és József – ünnep
„Ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,9)

„Noha
gazdag volt, értetek
szegénnyé lett,
hogy
szegénysége által
meggazdagodjatok.”

(2Kor 8,9)

Források: Az egyházi év zsolozsmája és a Kármelita Rend saját zsolozsmája.

Éljük meg együtt az ünnepnapokat szeretetben!
Oldal 13

Gondolatok az Ádventről
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„Harmatozzatok,
magasságos egek, s a
felhők hozzák az
Igazat.„
Iz 45,8

Lásd meg, Urunk,
a Te népednek
sanyarúságát,
és küldd el az
Eljövendőt.
Küldd el a Bárányt,
a földkerekség Urát,
küldd el
a kősivatagból
Sion leányának
hegyéhez,
hogy elvegye rólunk
fogságunk igáját.
Iz 64,8 skk
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Kilenced Keresztes Szent János tiszteletére
1. nap
„Nem haladhatunk addig előre a lelki életben, míg nem követjük Krisztust, ő
az út, az igazság és az élet. Ő az a kapu, amelyen mindenkinek át kell mennie,
aki meg akarja menteni lelkét. A komoly lelki ember nem fél Krisztus követésétől és nem akarja életét édességekben és kényelemben leélni.” (…) „Forró
vággyal törekedjél arra, hogy minden cselekedetedben Krisztust kövesd. Igyekezzél minden tettedet úgy végezni, amint azt Krisztus végezte volna.”
Elmélkedés: Előkészítem a szívemet a következő kilenc napra. Segítségül
hívom a Szentlélek Úristent és Mátkáját a Szent Szüzet legyenek velem angyalaikkal, és kérem, hogy János atyánk dicsőségén át hatoljanak a mennyekig
lelkem és szívem munkái ebben a kegyelmi időben. Kis számadást készítek az
első napon: Hol tartok a lelki életben? Mennyire van bátorságom a bensőmben meglátni az igazságot? Ha úgy érzem megrekedtem teszek-e azért valamit,
hogy elmozduljak ebből a lelki állapotból? Ha úgy gondolom most kiegyensúlyozott és lelkes vagyok, hogy szárnyalni tudok és érzem Isten érintését a
mennyei boldogság előízét, tudom-e megkérdezni Krisztust, hogy Ő mit szeretne, mit kér tőlem? Tudok-e mindenért, a nehézségekért és fájdalmakért is
hálát adni?
Könyörögjünk! Mindenható Istenünk! Légy áldott szentjeidben, különösen Keresztes
Szent János atyánkért, aki szüntelenül a Te akaratodat kereste, így vált követendő példává számunkra, hogy mi is önátadó szeretettel forduljunk feléd. Add meg nekünk, hogy
szívünk ráhagyatkozó bizalommal teljék el, tégy erős lelkűvé minket, hogy szívesen hozzunk életünk megújítására áldozatot a te dicsőségedre, a mi Urunk Jézus Krisztus a te
fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Ámen.

2. nap
„Az isteni erények őszinte gyakorlása nélkül lehetetlen eljutnunk a szeretet
tökéletességére.” (…) „A hit útja az igazi és biztos út. Ezen kell járni a lelkeknek, ha az erényben előre akarnak haladni. A hitben való tökéletesedés által a
lélek egyre közelebb jut Istenhez.” (…)
„Ha a lélek a hit világosságára és igazságaira hagyatkozva él, akkor ment lesz a
tévedéstől. A tévedés általában saját egyéni kívánságainkból, ízlésünkből, kutatásainkból és ismereteinkből ered.” (…)
„A hit hatalmas fegyver legerősebb és legravaszabb ellenségünknek, az ördögnek támadásai ellen. Azért Szent Péter nem ismer kiválóbb védelmet az ördög
ellen a hitnél, amikor így ír: „Erős hittel álljatok ellen neki.” (l Pét. 5,9)
Elmélkedéshez: Ismerem-e magamat az erények gyakorlása terén? Szoktame minden nap lelkiismeretvizsgálatot tartani, a növekedés irányát nevén nevezni? Fontos számomra, hogy mit gondolnak rólam az emberek, vagy inkább
figyelni akarok Isten szerető tekintetére – vajon Ő milyennek lát engem? Olvasom-e naponta a Szentírást, hogy egyre jobban megismerjem Isten műkö-
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dését a világban és a lelkemben? Hitbeli kérdéseimet esetleges kételyeimet
meg tudom-e őszintén osztani lelkiatyámmal, vagy a közösségemmel?
Könyörögjünk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked Keresztes Szent János atyánkat,
akit kitüntettél a hit tudományával, az ő bölcsessége és megfontoltsága vezessen minket a
Kármelhegy útján. Közbenjárására add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy felismerjük,
lehetetlen itt a földön Téged egészen megismerni és teljesen megérteni. Önts lelkünkbe alázatot és engedelmességet! Növeld bennünk a vágyat az irántad való barátságra! Áldj meg
mindket, hogy ebben az Adventi időben szerető várakozással készüljünk a Veled való
találkozásra és megtaláljuk a tökéletesség szűk útját, ami hozzád vezet. A mi Urunk
Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön örökké. Ámen.

3. nap
„Az a lélek, amely kinyilatkoztatásokat kíván, hibát követ el. Ezekre ugyanis
semmi körülmények között nincs szükségünk, mert a természetes eszünk és
az evangélium törvénye minden dologban eligazíthat bennünket.” (…) „Ami
Istent megindítja és győzelmet ad, az nem más, mint a bizalomteljes remény.
Hogy tehát a lélek eljusson a szeretetben való egyesüléshez, szükséges, hogy
az Istenhez vezető úton bizalommal járjon, mert e nélkül semmit sem érhet
el.” (…) „Isten oly nagy tetszését találja a reményben, midőn a lélek mindig
feléje tekint, hogy teljes igazsággal el lehet mondani: A lélek mindazt megnyeri Istentől, amit tőle remél.”
Elmélkedéshez:
Mit jelent számomra ez a szó: remény? Volt-e már olyan időszak az életemben, amikor úgy éreztem elveszett bennem a remény, amikor minden kilátástalannak tűnt? Ki volt az, aki akkor megmentett a lelki haláltól? Kik azok a
személyek, akik most is segítenek nekem a remény megőrzésében? Tudok-e
hálát adni értük és bátran kérni a segítségüket, ha kell? Hogyan tudom megélni a hűséget a családomban és a Világban Élő Kármelita közösségemben, mik
ennek a konkrét jelei?

Könyörögjünk!
Istenünk, magasztalunk Téged és köszönjük neked, hogy Keresztes Szent János atyánk
igaz tanúságot tett hűségéről és lankadatlan reményéről, amikor sajátjai börtönbe vetették.
A Megfeszített Krisztus volt egyedüli vezére, akit a teljes kiüresedésben és lemondásban, a
szenvedést vállalva követett. Kérjük irgalmas jóságodat, az ő közbánjárására hogy a mindennapok nehézségei közepette és a lelki próbatételek idején, Jegyesünk kedvéért nemet
mondjunk minden sötétségre, ami a reménytelenséget adja, de vállaljuk a lélek sötét éjszakáját, amiben megtisztulunk és ami Isten munkája bennünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörök-

„a természetes
eszünk és az
evangélium törvénye
minden dologban
eligazíthat
bennünket”
Keresztes
Szent János
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4. nap
„Minél többet akar adni az Isten, annál nagyobb vágyat ébreszt bennünk,
hogy magunkat teljesen kiüresítsük és ily módon igazi javakkal áraszthasson el
bennünket.” (…)
„A szeretet kiválósága nem abban áll, hogy az ember nagy dolgokat tud megtenni, hanem az önmegtagadásban és türelemben az összes megpróbáltatásoknál – Isten iránt való szeretetből.” (…) „ A nyelv megfékezése és az Isten
iránt való szeretet állandó felszítása nyomán hamar áttüzesedik lelkünk az isteni szeretettől.” (…) „ Sokan vannak, akik Istenben vigasztalásukat és örömüket keresik, s tőle kegyelmeket és jótéteményeket kérnek, de nagyon kevesen vannak, akik saját előnyeik megvetésével neki tetszeni és saját veszteségük
árán neki valamit adni akarnak.” (…)
Elmélkedéshez: Mit jelent számomra szeretetben élni? Szánok-e elég időt
arra, hogy megfigyeljem és elemezzem az érzelmi reakcióimat, azok okát és a
döntéseim következményeit? Meglátom-e mikor voltam gőgös, önző és mikor
figyelmetlen, rendetlen, vagy más egyéb, amivel a szeretet ellen vétettem? Elfogadom- e társaim intését, akarok-e változni és megújulni az érzelmeim terén? Hogyan állok az elcsendesedéssel?

Isten a végtelen
Szeretet.

Könyörögjünk! Istenünk légy áldott szentjeidben, különösen most Keresztes Szent János atyánkért adunk hálát, aki hősies fokban gyakorolta a szeretetet és eljutott annak
tökéletességére. Add, az ő közben járására felismernünk mindenkor, a szeretet tiszta működését életünkben és erősíts meg minket Szentlelked világosságával, hogy önzetlen, örömteli lemondással szolgáljuk embertársainkat Benned. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Ámen.

5. nap
„A tökéletes szeretetnek az a tulajdonsága, hogy semmit sem tulajdonít magának, hanem mindent annak, akit szeret. Ha ez így van már a természetes, földi
szeretetnél, mennyivel inkább így kell lennie az Isten szereteténél.” (…)
Elmélkedéshez: A Szentlélek segítségével megvizsgálom családi, munkahelyi
és VÉK közösségi életemet. Kapcsolataimban tudom-e a saját érdekeim elé
helyezni társam érdekeit? Le tudok-e mondani a saját vélt vagy valós igazamról egy vitában? Tudok-e úgy kommunikálni, hogy közös döntés szülessen?
Törekszem-e megismerni társaimat a közösségben? Keresem-e minden helyzetben Isten működését és tudom-e befogadni az Ő sugallatait, azokat, amiket
társaim által közöl velem? Elsődleges szempont-e számomra felfedezni másokban a jót, az erényeket és tudok-e ezekért őszintén hálát adni Istennek?
Könyörögjünk! Szentháromság Istenünk, hálával telt szívvel köszönjük Neked Keresztes Szent János atyánkat, aki itt a földön szent életével útmutatást adott arra, hogy
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hogyan szeressünk. Kérünk az ő közbenjárására, segíts nekünk családjainkban és VÉK
közösségeinkben megélni a tiszta szeretetet. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

6. nap
„Az a lélek, mely Isten kedvéért azon fárad, hogy Istenen kívül semmihez se
ragaszkodjék, nagyon hamar eljut az Istennel való egységre.” (…) „Az Istennel egységben lévő lélektől úgy fél az ördög, mint magától az Istentől.” (…)
„Sohase hallgass oda, ha mások gyengéiről beszélnek. Ha valaki előtted másokra panaszkodik, egész alázatosan azt mondhatod neki: Erre nem felelek
semmit.” (…) A tiszta szívűek Isten szeretetében és kegyelmében élnek. A
tiszta szívűeket az Üdvözítő boldogoknak magasztalja, azaz olyanoknak, akiket egészen eltölt az Isten szeretete, mert Isten ezt a boldogságot a szeretethez fűzte, és nem máshoz.”(…)
Elmélkedéshez:
A Szentlélek segítségével megvizsgálom az Istennel való kapcsolatomat,
igyekszem lelkem legmélyebb pontjaiba bejutni, azokba a rejtett zugokba,
ahová nem szívesen megyek, bátorságot kérek ehhez és erőt. (…) Van-e
olyan rossz szokásom, amivel meg kell küzdenem? Mi az vagy ki az, akihez
ragaszkodás fűz, ami megakadályozza azt, hogy „üres kézzel” álljak Isten
előtt? Vannak-e félelmeim és aggályoskodásaim, amitől szeretnék megszabadulni? Mikor tapasztalom magamban az ítélkezést mások tettei vagy szavai
miatt? Miért?
Könyörögjünk!
Istenünk áldott légy a Te dicsőséged dicséretében, akiknek népes mennyei koszorújában
Keresztes Szent János atyánkat szentként tisztelhetjük. Ő nekünk égi lelki atyánk, akihez most bizalommal fordulunk, hogy közbenjárására lelkünk nyitottá váljék a megújulásra, a neked való teljes önátadásra. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

7. nap
„Élj nyugodtan, távolíts el magadtól minden fölösleges gondot; ne törődj a
munkád sikerével, akkor Istennek tetszése szerint fogsz szolgálni és benne
örömödet találod.” (…) „Arra törekedjél, hogy szívedet mindig békesség töltse el. Semmi világi esemény meg ne zavarja. Gondolj arra, hogy minden elmúlik.” (…) „Vigyázz arra, hogy ne szomorkodjál azonnal a világnak visszataszító eseményein, mert nem tudhatod, hogy mi jót hoznak magukkal az
isteni Gondviselés rendelkezéséből a kiválasztottak örök örömére.” (…) „Ha
a lélek mindent békés egykedvűséggel visel el, nemcsak sok jóban részesül,
hanem ezen felül eléri azt, hogy mindezen kellemetlenségeket sokkal helyesebben tudja megítélni, és ellenük a megfelelő gyógyszert alkalmazni.”

„Fontos
foglalkozásunk a
szeretet állandó
gyakorlása, mert ha
egyszer valaki a
szeretetben
tökéletességre jutott,
akkor nem hagy fel
többé Isten
szemlélésével sem
ezen, sem a
másvilágon.”
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Elmélkedéshez:
Környezetemben és közösségemben békeszerző vagyok-e? Milyen konfliktuskezelő technikáim vannak? Tudatosan vállalom-e kudarcaim elismerését és a tovább lépéshez elfogadom-e társaim tanácsát? Törekeszem-e elsőnek bocsánatot
kérni és a kiengesztelődést előmozdítani? Ha nem az történik, ahogyan és amit
én elképzeltem, tudom-e elfogadni a kialakult helyzetet? Nyugalommal fogadom
a váratlan helyzeteket? Ki az irányító, vezető bennem: Isten vagy én?
Könyörögjünk! Békeszerző Mennyei Atyánk, hála legyen Neked Fiad szavaiért:
„Békességet hagyok rátok az én békémet adom nektek, én nem úgy adom nektek, amint a
világ adja.”(Jn 14,27) Kérünk Téged Szentlelked közreműködésével, János atyánk közbenjárására add meg nekünk, hogy tanítása nyomán elnyerjük a szív békéjét és örömét. A mi
Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Ámen.

8. nap

Isten a végtelen
Szeretet.

„Mindig arra törekedjél, hogy ne a könnyebbet válaszd, hanem a nehezebbet; ne
az élvezetesebbet, hanem a kellemetlenebbet; ne a magasztosabbat és értékesebbet, hanem az alacsonyabbat és megvetettebbet; ne azt, amiben van valami kívánnivaló, hanem amiben semmi kívánnivaló sincsen; ne a jobbat, hanem az értéktelenebbet válaszd. Jézus Krisztus iránt való szeretetből törekedjél mindig a
lehető legnagyobb lemondásra, nélkülözésre és szegénységre.” (…) „A legnagyobb tisztelet, amelyet Istennek adhatunk, abban áll, hogy evangéliumi tökéletességben akarunk neki szolgálni. Ami ezen kívül van, annak az emberre nézve
nincsen értéke és semmi hasznot sem hajt neki.” (…) A lélek csak imádsággal
győzheti le a gonosz ellenség hatalmát, csak alázatossággal és önmegtagadással
ismerheti meg annak álnokságát; az isteni fegyverek ugyanis az imádság és Krisztus keresztje.”
Elmélkedéshez:
Tudom-e értékelni a lemondást és látom-e a lelki hasznát az életemben? Megtapasztaltam-e már lelki közösséget a szenvedésben embertársaimmal? Törekszeme Jézussal járni a kereszt útját? Világban élő kármelitaként mit jelent számomra a
szegénység megélése? Imádságaimban fontolóra veszem-e ki vagyok én és ki az
Isten? Be tudom-e szabadon fogadni mindazokat az ajándékokat, amiket szeretettel nyújt nekem Isten a Vele való barátságban? Mit ajándékozhatok én Őneki?
Könyörögjünk!
Istenünk hálával tölt el bennünket, hogy lehajolsz hozzánk és felemelsz irgalmasan, hogy
szüntelenül felajánlod a barátságodat nekünk és hogy segítesz minket szentjeid példájával.
Kérünk Téged Szent János atyánk közbenjárására add meg nekünk az őszinte, tiszta imádság lelkületét, hogy keressük és meg is találjuk azt a kincset, amit nem veszíthetünk el soha.
A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
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9. nap
„Krisztus nem azt mondja evangéliumában: „Ahol valaki egyedül van”, hanem azt akarja, hogy legalább ketten legyenek. Ezzel arra akar bennünket tanítani, hogy az isteni dolgokban senki se higgyen egyedül önmagának, vagy
állítson valamit az Egyháznak és tanítómestereinek tanácsa és vezetése nélkül.” (…) „ Isten az embert mindig egy más, hasonló ember által akarja vezetni.” (…) „Aki Istent igazán szereti, az nem szégyenkezik a világ előtt azon
cselekedetei miatt, amelyeket Istenért végzett és nem rejti el őket még akkor
sem, ha az egész világ helytelennek tartaná is azokat” (…) „Aki Isten iránt
való tiszta szeretetből dolgozik, az nem törődik azzal, hogy az emberek látják
-e, sőt azzal sem, hogy Isten megtudja-e azt a jót, amit művelt, ó éppoly
örömmel folytatná a munkáját akkor is, ha Isten tudomást se venne róla.” (…) „Fontos foglalkozásunk a szeretet állandó gyakorlása, mert ha egyszer valaki a szeretetben tökéletességre jutott, akkor nem hagy fel többé Isten
szemlélésével sem ezen, sem a másvilágon.”
Elmélkedéshez:
Törekszem-e az élethosszig tartó tanulásra, megújulásra? Mit teszek ennek
érdekében? Rendszeresen tartom-e a kapcsolatot lelkiatyámmal a plébánosommal, Kármelita Családom tagjaival? Az imádságban tudom-e hordozni
őket? Megtaláltam-e, vagy keresem-e az Isten által elgondolt küldetésemet a
Kármelben? Vágyódom-e a közösségem tagjaival időt tölteni, együtt imádkozni és megajándékozni őket lelki kincsekkel a közös megosztásban? Családi
hivatásom (házastársi, szülői, nagyszülői) mellett, kármelita hivatásom az első
az életemben?
Könyörögjünk!
Istenünk, Te Keresztes Szent János áldozó papot és egyháztanítót, a mi atyánkat a tökéletes önmegtagadás és a kereszt nagy szeretetére nevelted. Engedd, hogy kitartóan kövessük
példáját, és eljussunk dicsőséged boldog szemlélésére az örökkévalóságban. A mi Urunk
Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön örökké. Ámen.

Oldal 20

Az affektivitás megújulása Teréz életében
kiegészítő anyagok
Kedves VÉK Testvérek!
Szeretnék ismét közzétenni Rafael atya 3 új videóját. Ezt segédanyagként
küldte a világban élő kármeliták képzéséhez, az affektivitás megújulásához.
Ez nem fő anyag, tehát nem azért készítette, hogy a találkozások témája legyen (természetesen lehet arra is használni), hanem hogy az Avilai Terézből
inspirált témánkat kiegészítse és aktualizálja lelki életünk megéléséhez.
Hallgassátok szeretettel!
A videók az e-mailben kiküldött Hírlevelekből elérhetők:

OCDS.HU—A Világban Élő Kármel weboldala
A tartalomból:

Már a weben is
elérhetőek vagyunk!
OCDS.HU

A kiadvány a Világban
Élő Kármel OCDS
Magyarország online
hírlevele.
2020. december ▪
I. évfolyam, 3. szám
Szerkeszti a Világban
Élő Kármel Titkársága és
Képzés Munkaközössége.
Felelős kiadója a
Világban Élő Kármel
Országos Tanácsa.



A belső várkastély – Béri
László Renátó OCD előadásai



A kereszt feltétele



A Skapuláréról



A Világban Élő Kármelről
szóló cikkek



Közösségeink rövid bemutatkozása



A világban élő kármelita hivatásának megkülönböztető elemei



A kármeliták „Eredeti Szabá-

lya” és annak szelleme


Tanúságtételek VÉK testvérektől



Imádságok



Kármel folyóirat korábbi
számai



Korábbi hírlevelek

Szeretettel várjuk mindazon írásokat, amelyek rólatok vagy közösségetekről szól, vagy amit úgy éreztek, hogy méltó a Világban Élő
Kármel szellemiségéhez.

