
Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős 

2015. december – 2. rész 

 

Az irgalmasság kapuja, Ősszentély, Schönstatt 

Kedves Családjaim, Kedves Fiataljaim, 

Öröm számomra, hogy egy karácsonyi levelet írhatok most Önöknek a kilenced keretében, amivel 

Péter papszentelésére készülünk. Már csak néhány nap van karácsonyig, az Atya irgalmas 

szeretetének ünnepéig, aki Fiát elküldte kisgyermekként a világba, hogy minket megváltson. 2015. 

december 8-án Rómában Ferenc pápa megnyitotta az irgalmasság kapuját, és ezzel az irgalmasság 

szentévét. 2015. december 13-án pedig a Schönstatti Ősszentély is – mint a sok hivatalos 

„irgalmasság kapuinak” egyike – kitárta kapuját. 

Mi ennek a jelentősége számunkra egészen konkrétan? 

Eszembe jutott egy karácsonyi történet:  

A pásztorokkal – meséli ez a történet – a nyolcéves 

Jonatán is elmegy a betlehemi istállóba. 

Ránéz a Kisjézusra, és elsírja magát. „Miért sírsz?” – 

kérdezi Jézus. „Mert nem hoztam neked semmit!” – zokog 

Jonatán. „Mégis adhatnál nekem valamit.” – mondja 

Jézus. Jonatán az örömtől kipirulva szólal meg: „A 

legszebbet akarom Neked 

adni abból, amim csak 

van!” „Három dolgot kérek 

tőled.” – mondja Jézus. 

„Igen,” – válaszolja a 

kisfiú – „a kabátom, a villanyvasutam és egy szép könyv, amiben gyönyörű képek vannak, ezek a 

legjobb dolgok mindabból, amim van.” „Nem,” – mondja Jézus – „mindezekre nincs szükségem. 

Nem ezekért jöttem el erre a világra. Nem, ajándékozd nekem a legutóbbi matekdolgozatodat!” Jézus 

ezt egészen halkan mondja, hogy senki ne hallja meg, de Jonatán mégis megijed. „Jézus,” – suttogja, 

és egészen közel lép a jászolhoz – „annak az alján elégtelen áll.” „Pontosan ezért akarom ezt. 

Mindazokat a dolgokat kell elhoznod nekem, aminek az alján elégtelen áll az életedben. Segíteni 

akarok neked, hogy ezt megértsd. 



De most szeretnék még egy másik ajándékot is tőled.” – mondja Jézus. „A tejes bögrédet.” „De hát 

azt ma reggel összetörtem!” – rémül meg ismét Jonatán. „Igen, de nyugodtan hozd el nekem azt is, 

amit az életedben tönkretettél. Én azt újra éppé akarom tenni. 

És most jöjjön a harmadik, amit tőled meg akarok kapni. Hozd el nekem a válaszodat, amit 

édesanyádnak mondtál ma reggel.” „Amikor azt kérdezte, hogy hogyan törött össze a bögre?” 

„Igen.” Most Jonatán a jászol peremére teszi a fejét, és elkezd keservesen sírni: „Én, én azt 

mondtam neki, hogy a bögre véletlenül leesett, de valójában én azt dühömben a földhöz vágtam.” 

„Igen,” – mondja Jézus – „hozd el nekem minden hazugságodat, minden dühödet, mindazt, amit 

helytelenül cselekedtél. Meg akarok neked bocsátani, és segíteni akarok neked. Meg akarlak 

ezektől szabadítani, és el akarlak úgy fogadni, amilyen vagy. Akarod, hogy megajándékozzalak 

ezzel?” Jonatán nem tudja, hogy még mit mondjon, de a szíve megtelik örömmel. 

Vajon nem mélységesen felszabadító karácsony üzenete, amint az Jonatán és a Kisjézus 

párbeszédében is kifejezésre jut? 

Ha egy feszültségekkel teli munkanap után esténként megpróbálunk megnyugodni és észhez térni, 

akkor a sok beszélgetés közül biztosan az a beszélgetés jut eszünkbe, ami rosszul sikerült. És ez a 

lelkünkben rossz érzést hagy maga után. A Kisjézus most ezt mondja nekünk: Ez nem számít, ezt a 

rosszul sikerült beszélgetést nem kell elrejtened és elfojtanod, hozd el nekem, mutasd meg nekem, 

tedd bele a szívembe. Mutasd meg nekem a vereségeidet, a gyengeségeidet, a dühödet. Ha te mindezt 

megmutatod nekem, akkor én meg akarlak szabadítani, meg akarlak gyógyítani, meg akarlak 

vigasztalni, meg akarok neked bocsátani, ismét jót akarok tenni. 

Akkor átélhetjük, amit Szent Pál így fejezett ki: 

Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, 

mert akkor Krisztus ereje nyilvánvalóvá válik bennem. 

 

Pontosan ez a folyamat kerül kifejezésre a pappá szentelés liturgiájában: A jelölt leborulva fekszik a 

földön, kicsivé válik a nagy Isten előtt. A végtelen Isten felemeli őt, és az ő kiválasztott eszközévé 

teszi. Kentenich atya szívesen imádkozott így: Tégy engem a Te szánalmas és könyörületre méltó 

királyi gyermekeddé… 

 

Csermák Péter a diakónusszentelésén 2015. május 2-án a schönstatti zarándoktemplomban 



Jó érzés és mélységesen felszabadító megélni így leborulva a nagy Isten előtt, az irgalmasan szerető 

Atya előtt, hogy elfogad és felemel az ő szeretetébe. 

Szeretném Önöket meghívni, hogy most karácsony ünnepe előtt két, számunkra fontos atya 

segítségével „imádkozzuk bele” magunkat a karácsony és a szent év titkába: 

 

Szeretni  

Kentenich atya így imádkozott 1927 

karácsonyán:  

„Örök Atya, te annyira szeretted ezt a 

világot, hogy odaadtad értem egyszülött 

Fiadat. Hiszek az irántam érzett 

szeretetedben. Nem abban, hogy az 

emberek közös világát általánosságban 

tartottad volna szem előtt. Én a Te felém 

irányuló személyes szeretetedben hiszek, 

annak ellenére, sőt éppen azért, mert még 

oly sok világ rejtőzik bennem. 

Te nem azért szeretsz engem, mert tiszta 

vagyok, hanem azért, hogy így váljak 

tisztává. 

Te nem azért szeretsz engem, mert erős 

vagyok, hanem azért, hogy így váljak 

erőssé. 

Te nem azért szeretsz engem, mert szent 

vagyok, hanem azért, hogy így váljak 

szentté. 

Te nem azért szeretsz engem, mert az 

ösztöneimtől szabad vagyok, hanem azért, 

hogy azoktól így váljak szabaddá. 

Végtelen szeretettel szeretsz engem. Engem 

szeretsz! … Annyira szeretlek megint, hogy 

önmagamat egészen odaajándékozom 

Neked! Szeretet a szeretetért! Totum pro 

toto! (Mindent mindenért!) Add, hogy az 

isteni szeretet kályhája lehessek.” 

 

Az irgalmasság éve felkínálja nekünk a kegyelmet, hogy személyesen megtapasztaljuk Isten 

irgalmas szeretetét. A szentév arra is hív minket, hogy e tapasztalatunkat másoknak 

továbbajándékozzuk. 

Aki minden nap megéli, hogy Isten szereti őt és megbocsát neki, az tud másokat is szeretni és 

másoknak megbocsátani. 

 

Megbocsátani 

Tilmann atya így imádkozik erről: 

Istenünk, Mennyei Atyánk, sok olyan ember van, akik igazságtalanok voltak velem. Egészen a 

gyerekkoromtól kezdve eszembe jutnak ők. És most azt mondom nekik: Újra minden rendben 

van. 

Nem könnyű nekem mindenkinek megbocsátani, de fogadd el ezt, mint felajánlásomat a világ 

békéjéért. Növeszd az emberekben a megbocsátásra való készséget. Ajándékozd szívüknek a 

békét, és akkor a béke kiáradhat családjaikban, munkahelyükön. Ajándékozd a világnak a Te 

békédet. Ámen. 



Néhány átgondolásra szánt, egészen személyes kérdés: 

 Hogyan tapasztaltam meg az elmúlt hónapban Jézus szeretetét? 

 Mit szeretnék karácsonyra Jézusnak ajándékozni? 

- Mi volt elégtelen? Mit tettem tönkre? Mi miatt voltam dühös? … 

 Mit szeretnék magamnak a Kisjézustól? 

- Megbocsátást? Kiengesztelődést? Újrakezdést? … 

Kedves Fiataljaim és Családjaim, mindannyiuknak teljes szívemből azt kívánom, hogy a 

karácsonyt valóban meg tudják élni. 

A jászolnál imádkozom Önökért! 

Gertrúd-Mária nővér 


