„»Ne félj! Sion, ne
lankadjon el kezed! Az
Úr, a te Istened, közötted
van, erıs İ és
megszabadít. Örvendezik
majd feletted örömmel,
újjáéleszt szeretetével, és
ujjongva vigad fölötted,
mintha ünnepet ülne.«”
(Szof 3,16b-17)

VIII. évfolyam 1. szám
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Isten szeretete
„Isten szeretete abban nyilvánul meg,
s azáltal válik láthatóvá bennünk, hogy
az Isten elküldte a világba egyszülött
Fiát, hogy a Fiúval, a Fiúban és a Fiú
által éljünk.” Hiszen aki nem a Fiú által
él, bizony helytelenül él.
Ha egy gazdag királynak szép leánya
volna, és egy szegény ember fiához adná
feleségül, ezzel a fiú egész nemzetségét
nemesi rangra emelné. Azt mondja egy
mester: Isten emberré lett, s ezzel az
egész emberi nemet fölemelte, nemessé
avatta. Örvendjünk tehát, hogy Krisztus,
a mi testvérünk saját erejébıl az angyalok karai fölé emelkedett és Isten jobbján ül. Ez a mester jól beszélt, ám nem
sokat érek vele. Mert mit segítene
rajtam, ha volna ugyan egy gazdag
fivérem, de én magam bolond volnék?
Mást mondok inkább, valamit, ami
mélyebbre hatol: Isten nemcsak hogy
emberré lett, hanem magára is vette az
emberi természetet. A mesterek általában azt tanítják, hogy az emberek termé-

szetükben egyformán nemesek. Bizony
mondom: mindaz a jó, ami valaha is a
szentek sajátja volt, és Máriáé, Isten
anyjáé, és Krisztusé, emberi mivolta
szerint, az mind az én sajátom is ebben a
természetben. Azt kérdezhetnétek erre:
ha ebben a természetben már eleve az
enyém mindaz, amit Krisztus az ı embervoltában nyújthat, akkor miért emeljük mégis magunk fölé, és miért tiszteljük Urunkként és Istenünkként? Azért,
mert Isten hozzánk küldött követe volt,
aki elhozta nekünk üdvösségünket. De
az üdvösség, amit elhozott, a miénk volt.
És ez a természet benne lüktet abban a
legmélyebb alapban, ahol az Atya a Fiát
szüli. Ez a természet Egyetlen Egy és
egyszerő. Lehet, hogy itt még valami
kilátszik belıle vagy hozzátapad, de az
nem ez az Egy.
Most olyat mondok, amit már nehezebb megérteni. Ha közvetlenül e természet fedetlenségében akarsz állni, túl kell
lépned azon, ami személyhez kötött. Aki

a tengeren túl él, s akit sose láttál, annak
is ugyanúgy jót kell akarnod, mint aki
veled él és meghitt barátod. Ha több jót
kívánsz saját magadnak, mint annak,
akit sose láttál, még helytelen úton jársz,
és soha egy pillanatra sem pillantottál
bele ebbe az egyszerő alapba. Legföljebb az igazság hasonmását, elvont
képét láthattad, nem többet. Másodszor:
légy tiszta szívő, mert csak az a szív
tiszta, amelyik minden teremtettséget
megsemmisített magában. Harmadszor:
vess le magadról minden „nemet”. Sokszor kérdezik mi ég a pokolban? A mesterek általában azt felelik: az önakarat.
Én azonban azt mondom: a „nem” ég a
pokolban. Tegyük fel például, hogy
valaki fog egy darab izzó parazsat és a
kezembe nyomja. Ha most azt mondanám, hogy a parázs égeti a kezemet,
igazságtalan volnék a parázshoz. Helyesen azt kellene mondanom: a „nem”
égeti a kezemet. A parázsban van ugyanis valami, amivel az én kezem nem rendelkezik. Lám, ez a „nem” éget engem.
De ha az én kezemben is megvolna a
parázs összes tulajdonsága és képessége,
akkor teljesen tőztermészető volna, s hiába ontanák rá a világ minden tőzét,
nem okozhatnának fájdalmat vele. Hasonlóképpen azt mondom: mivel Istenben és azokban, akik Istent szemlélik, az
igaz üdvösséghez tartozóan van valami,
ami az Istentıl elszakadtakban nincs
meg, ez a „nem” jobban gyötri a pokolbeli lelkeket, mint az önakarat vagy bármilyen tőz. Bizony mondom: amennyi
„nem” tapad hozzád, annyi a tökéletlenség benned. Ezért ha tökéletesek akartok
lenni, vessetek le magatokról minden
„nemet”.
Az ige, amit felolvastam, ezt mondja:
Isten a világba küldte egyszülött Fiát. Ne

a külvilágra értsétek ezt, ahol velünk
evett és ivott, hanem a belsı világra.
Amilyen valóságosan szüli meg természetes Fiát az Atya egyszerő természetében, éppolyan valóságosan szüli meg İt
a szellem legbensejében – és ez a belsı
világ. Itt Isten alapja az én alapom, és az
én alapom Isten alapja. Itt a sajátomból
élek, ahogy Isten a sajátjából él. Aki
ebbe az alapba csak egyetlen pillantást is
vetett, annak ezer font színarany sem jelent többet, mint egy hamis garas. Amit
cselekszel, mindig ebbıl a legmélyebb
alapból cselekedd, minden miért nélkül.
Bizony mondom: amíg a mennyek
országáért, Istenért, vagy a magad örök
üdvösségéért, tehát külsı okból cselekszel, addig helytelenül élsz. Ez talán
elfogadható, de nem a legtöbb. Mert aki
úgy véli, hogy többet kap Istentıl bensıséges áhítatban, édes elragadtatásban és
kivételes egyesülésben, mint a tőzhely
mellett vagy az istállóban, az úgy tesz,
mintha megragadná Istent, fátylat borítana fejére és a pad alá hajítaná. Aki Istent
egy bizonyos módon keresi, az csak a
módot ragadja meg s nem a módban rejtızı Istent. Aki nem valamilyen módon
keresi Istent, az úgy ragadja meg, amilyen Isten önmagában. Az ilyen ember a
Fiúval él, és ı maga az élet.
Isten ott kezd létezni, ahol teremtmény
véget ér. Isten csak annyit kíván tıled,
hogy lépj ki önmagadból a teremtmények módján, és engedd, hogy Isten Isten lehessen benned. A legkisebb teremtett kép, amely beléd ivódik, ugyanolyan
nagy, mint Isten. Miért? Mert egy egész
Isten útját zárja el elıled! Amint ez a
kép beléd hatol, Istennek és egész istenségének hátrálnia kell. De amint ez a
kép távozik, belép Isten. És Isten olyan
erısen kérlel téged, hogy lépj ki önma-

gadból a teremtmények módján, mintha
egész üdvössége ezen múlna. Nos jó ember, mit árt neked, ha megengeded Istennek, hogy Isten legyen benned? Lépj ki
magadból teljesen Isten kedvéért, s
akkor Isten is teljesen kilép magából a te
kedvedért. Ahol e kettı kilép, ott az, ami
marad: az Egyszerő Egy…
…Az emberek gyakran mondják
nekem: Imádkozzál értem! Ilyenkor arra
gondolok: miért fordultok kifelé? Miért
nem maradtok magatokban és ragadjá-

tok meg azt, ami a tiétek? Hiszen lényege szerint minden igazság bennetek van!
Hogy ily módon valóban önmagunkban maradhassunk, és minden igazság
közvetlenül és megkülönböztetés nélkül
a sajátunk legyen az igaz üdvösségben,
ahhoz segítsen minket az Isten. Ámen.
Eckhart mester:
In hoc apparuit caritas Dei in nobis
(Surányi László fordítása)

Templomunk programjai (2006. december 10. – december 24.):
/folytatás/

December 24-én, vasárnap délután 3 órakor Betlehemes játékkal; 6 órakor vigíliamisével; este ¼ 12-kor zsolozsmával majd az éjféli misével ünnepeljük
templomunkban a Szentestét.
December 25., hétfı Karácsony ünnepe, vasárnapi miserendet tartunk.
December 26-án, Karácsony másnapján vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon
ünnepeljük templomunk búcsúját is, ebbıl az alkalomból a 11 órai
szentmisét Eszterházy László esperes atya celebrálja, és a Kapisztrán kórus
énekel. Szeretettel várjuk templomunk híveit.
Helyesbítés: elızı számunkban az imaapostolság szándékai „novemberi” címmel jelentek meg, de a szándékok természetesen decemberre vonatkoztak! Elnézést
kérünk!
----------------------------------------------------------------------A Lemondások perselyének adományait a plébánia Karitász szolgálata juttatja el a
rászorulókhoz.

Ha ismer olyan nyugdíjast vagy családot, ahol
anyagi segítségre van szükség,
kérjük jelezze ennek a szelvénynek a kitöltésével!
a rászoruló neve: .....................................................................................................
a rászoruló pontos címe: .........................................................................................

Kérjük, hogy a szelvényt a templom közepén elhelyezett
Lemondások perselyébe,
vagy a porta mellett, az erre kijelölt levélszekrénybe dobja!

Templomunk programjai (2006. december 10. – december 24.):
December 10-én, vasárnap (ma) 11 órakor Böjte Csaba testvér mutatja be
templomunkban a szentmisét, melyen az İ céljaira győjtünk.
Szent Erzsébet évében a lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek
adományait, akik hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak,
melynek értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.
Szent Erzsébet ünnepe óta a perselyben összesen 81.151 forint győlt össze,
melyet nyolc család megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a
testvérek áldozatos támogatását!
Advent hétköznapjain minden reggel ½ 7-kor rorate szentmisét tartunk. Advent a
bőnbánat-tartás ideje, szeretettel várjuk a kedves híveket a gyónási
idıpontokban. Ünnepi gyóntatási rendünk a következı: Karácsonyt
megelızı héten, azaz 18. hétfıtıl, 23. szombatig minden délelıtt ¼ 8-12h
között és délután 16-20h között a gyóntatófolyosón.
Decemberben reggel 8 órakor minden nap szentmisét mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében kérjék, és adják le a borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének.
December 13-án, szerdán 18 órakor, a Ferences Estek keretében Dr. Prokopp
Mária (Ferences Világi Rend) tart elıadást Szent Erzsébet a XXI. században
is eszménykép címmel. Az érdeklıdıket a Tamás Alajos Házba várjuk.
December 14., csütörtök Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító ünnepe.
December 15-én, pénteken:
 ismét egésznapos Szentségimádást tartunk, a reggeli 8-as mise végétıl az
esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség
ırzésére a templomban, az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel
hívunk és várunk mindenkit!
 a 18 órai szentmisét követıen a Szent Angéla iskola karácsonyi koncertjét hallgathatjuk meg. Szeretettel várjuk az érdeklıdıket!
December 16-án, szombaton 9-16 óra között lelkinapot tartunk 8-14 éves
gyermekek számára a plébánián. Kérjük a szülıket, hogy számos
tennivalójuk mellett is vállalják fel gyermekeik lelki készületének segítését!
December 20., szerda Teofil atya névnapja, kérjük számára a Jóisten áldását!
Ezentúl a kedd esti Szentségimádásainkat az ısszel sorra kerülı Városmissziós hét
céljára ajánljuk fel. Kérjük testvéreink segítı imáit a missziós lelkület
elnyeréséért és az elıkészületekért!
A Plébános atya fogadó-ideje minden hétfın 16-18 óra között van. (folyt. a belsı oldalon)
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban.
Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános.
A plébánia-iroda nyitva: hétfın 830-1100, keddtıl péntekig 830-1130 és 1630-1800.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja: 315-0944.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagut.ofm.hu/hirharang

