
Uram, nem vagyunk méltó… 

  

  

Pécsváradi Gábor ferences szerzetes az 1500-as években Jeruzsálemben 

járt. 

 Könyvében leírja a tűz csodát, mely szerint kiválasztanak három-

négy igaz keresztényt, akik elvégzik a szentgyónásukat, vezekelnek, 

mezítláb a Szent Keresztet a vállukon hordozzák. A Szentsírnál kérik 

Istent, hogy küldjön tüzet az égből, amellyel meggyújtják először a 

Húsvéti gyertyát, majd az összes hívő gyertyáját, kezdve a pátriárkán és a 

királyon. 

 

 Ha nem kapnak tüzet az égből, akkor azt saját méltatlanságuknak 

tulajdonítják, és még hatszor-hétszer megkerülik a sírt, sírással és 

jajgatással, hogy kiesdjék a csodát. 

A ferences szerzetes azt írja, hogy az ő napjaiban ez a csoda már nem 

történik meg, mert az életszentség megfogyatkozott, és a keresztények 



között az egység felbomlott. Ezért két embert zárnak be a sírba a szertartás 

előtt, akik kovakővel csiholnak tüzet, az égi csodát utánozva. 

  

 Tavaly, amikor zárt ajtók mellett ünnepeltük a Húsvétot, ez a leírás 

jutott eszembe. Az a gesztus, amikor nem történik meg a csoda, és ezért a 

kiválasztott emberek önmagukat hibáztatják. Uram, nem vagyok méltó…. És 

még jobban imádkoznak. 

 Valahogy ilyen lett az idei Húsvét. Vágytunk rá, hogy 

megünnepeljük. Hogy összegyűljünk és átéljük Jézus megváltásának a 

misztériumát…. És ismét zárt lesz a templom…. 

 Selma Lagerlöf A Gyertyaláng című novellában emlékezik meg erről 

a hagyományról. (https://www.szepi.hu/irodalom/kedvenc/kt_130.html )  

A főszereplő Raniero di Raniero hőstetteket hajszolva eljut a Szentföldre, 

és érdemei jutalmául harmadiknak gyújthatja meg a lángot a Húsvéti 

gyertyáról. Megfogadja, hogy ezt a lángot elviszi Firenzébe. Az út 

alázatosságra tanítja, hiszen a gyertya lángját bármilyen kis szellő 

könnyen ki tudja oltani. 

 Idén nem tudjuk majd a vigília szertartáson meggyújtani a 

gyertyáinkat a Húsvéti gyertyáról. Ilyen korlátozott lesz a Húsvétunk.  

 

Kérjük Istentől, hogy tegyen csodát, adjon nekünk lángot, hogy az igazi 

Világosságot mégis el tudjuk vinni az embereknek. 

 

Jézus megtalálásában sikeres, áldott Húsvétot kívánok! 

                                                                                 Kálmán Józsi atya 

A cikk illusztrációi a tavalyi jeruzsálemi Húsvét ünnepen készültek 
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