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„Te magad is áldás leszel” (Ter 12, 2) 

 

 

 

 

 

Júlia Anya és az ESTI ÁLDÁS 

a Krisztus Ügye Lelki Családban 

 

Az Esti Áldást sok éve hűséggel fogadó házastárs így 

ír róla: „Az ‘esti áldás’ számunkra kapcsolatot jelent 

az imádkozó és Istennek szentelt közösséggel. Általa 

naponta püspökök és papok áldását fogadjuk, és 

részleges búcsút kapunk ajándékul. Ez minden élet-

helyzetünkben erőt ad nekünk. Hűségben és 

szeretetben éljük át az ‘esti áldás’ imájának minden 

gondolatát. Ez az áldás minket házaspárként Jézus 

Szívének szeretetéhez vezetett, házasságunkat helyre-

hozta és megerősítette.” Az Esti Áldás fogadása – 

mint minden más kegyelemé – többnyire csendben 

történik, lelki gyümölcsöt hoz. Az Istent szerető 

emberek, akik a hit útján haladnak, csodálkozva és 

hálával tekintenek vissza életükre, és felismerik: Jézus 

Krisztus velünk van! Velünk van az áldása! 

 

Az Esti Áldás lelki csodája 

Júlia Anya tudott csodálkozni. Csodálta a teremtés 

szépségét, Isten igéjének erejét, a szentségek 

nagyszerűségét, Isten műveit és az élet értékét. Nem 

lep meg minket, ha az áldáson is tudott csodálkozni. 

”Igen, az ‘esti áldás’ nagyon nagy adomány. Ebbe az 

áldásba Isten belehelyezte a maga mindenhatóságát 
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és fenségét. Milyen nagy titok ez az áldás!” Az áldás 

Jézus Krisztus mennybemenetele előtti utolsó tette 

volt – szinte búcsúajándékként: miután az Úr tanítvá-

nyainak az utolsó útmutatásokat megadta, „kivezette 

őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta 

őket. Áldás közben megvált tőlük és fölemelkedett az 

égbe; ők meg leborulva imádták” (Lk 24,50). Az Úr 

áldás közben köszönt el tanítványaitól, áldásával 

velünk marad. Az áldás a megkeresztelt ember életét 

végigkíséri a bölcsőtől a sírig. A pap felhatalmazást 

kapott arra, hogy Isten nevében áldást adjon. Júlia 

Anya így ír: „A pap áldása Isten nagy ajándéka. Isten 

a pap szentelésekor az illető kezébe helyezte az áldás 

teljhatalmát. Igen, a pap annak az isteni áldásnak 

hordozója, melyet bármilyen körülmények között 

közvetíthet az embernek.” 

Júlia Anya mély vágya volt, hogy papi áldásban 

részesüljön. Egy nővér így emlékezik vissza: „Amióta 

csak ismerem az Anyát, mindig nagyra értékelte az 

áldást. Ha pap jött a házba, kérte, hogy áldja meg, s 

letérdelt, ha tudott. Az áldás fogadásakor mi is 

letérdeltünk.” 1958-ban lelkivezetője, Arthur Cyriel 

Hillewaere atya püspöki engedélyt kapott arra, hogy a 

brüggei (Belgium) egyházmegyés papi szolgálatát 

Villers-Notre-Dame-ban, a fiatal közösség székhelyén 

folytassa. Minden este 

kilenckor átment a ház 

kápolnájába, hogy az ott 

összegyűlt nővéreknek a 

nap befejezéseként áldást 

osszon. Az évek folyamán 

sok más pap is csatlakozott 

az Esti Áldás köréhez; sok 

országból származó hívő 

kérte, hogy minden este fogadhassa ezt az áldást. Így 

alakult ki az „Ügy”-ben az Esti Áldás szokása. Egy 

pap így ír: „Nagyon sokat jelent nekem, hogy az ‘esti 

áldás’ révén összetartozunk. Olyan ez, mint egy 

védőháló. Valahol a világon van egy pap, aki épp 

most ad áldást – és én belekapcsolódom ebbe az 

áldásba. Jó ezt tudni, épp olyankor, mikor egy 

plébánián nehéz a helyzet. Ilyenkor mindig eszembe 

jut, hogy Júlia Anyával is kapcsolatban vagyok. Az 

‘esti áldás’ olyan nekem, mint egy mindennapos 

’vitamin-injekció’, és figyelmeztet a napi feladataimra 

és szolgálatomra.” Hasonló egy házaspár tapasztalata, 
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amit így közölt: „Az általunk fogadott ‘esti áldás’ 

egyik lényeges pontja az, hogy a világ minden táján 

ezzel a közösséggel köt össze minket. Akár egyedül, 

akár házaspárként imádkozunk: mi mindig ezzel a 

közösséggel kapcsolódunk össze lelkileg. Ebben az 

értelemben véve beigazolódik, hogy: ‚Ahol ketten 

vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok 

közöttük’ (Mt 18,20). Így az ‘esti áldás’ védelem és 

lelki kötés köztünk és az’Ügy’ egésze között.” 

 

Az áldás egységet teremtő ereje 

Mi az Esti Áldás hatása? Júlia Anya gyakran beszélt 

az Esti Áldás gyümölcseiről. Ugyanis olyan erővel 

bír, „mely megérinti a lelkeket és közelebb hozza 

Istent. Mivel a pap hite hordozza, az áldásnak ereje 

van ahhoz, hogy Isten és a lélek közt kapcsolatot 

teremtsen, és megnyissa Isten felé az utat”. Isten 

minden embert szeret. Minden egyes teremtményét 

arra biztatja, hogy vele bensőséges életközösségben 

éljen. Az Esti Áldás megerősíti, megszilárdítja az 

Isten és az ember közti egységet.  

Valamennyien, akik Istennel szövetségben vagyunk, 

egymással is szövetségben vagyunk. Az Egyházhoz 

tartozás azt jelenti, hogy Isten gyermekeinek az egész 

világra kiterjedő családjával vagyunk szövetségben. 

Júlia Anya írja egy levelében: „Igen, az ‘esti áldás’ 

nagy dolog, és remélem, hogy ez Önöknek, mint sok 

más embernek is, egyre szorosabb kötelékké válik az 

Úrhoz és az ’Ügy’-höz. Milyen jó, hogy minden este 

találkozhatunk a Megváltó Szívében!” Azt, amit 

Alapító Anyánk mondott, a következő szavakkal 

erősíti meg egy házaspár: „Érezzük, hogy az ‘esti 

áldás’-sal a krisztusi hitben a világot – még a halált is 

– átívelő szövetségben vagyunk mindenkivel, aki a 

Krisztus Ügye Lelki Családhoz tartozik. A mi 

korunkban ezt Isten hálójának nevezhetnénk. 

Köszönetünket és kérésünket együttesen terjesztjük 

Isten elé. Ennek nagy ereje van.” Egy, a foglalkozását 

lelkesen gyakorló férfi így ír: „Az ‘esti áldás’ imája 

közben a közösség intenzív lelki légkörét érzem 

magam körül, amely jóakarattal vesz körül, jóllehet 

egyedül vagyok!” 

Az Egyház családjához való tartozás azt jelenti, hogy 

mindenkivel kapcsolatban vagyunk, aki a hit 

zarándokútján jár, a jó harcot vívja (vö. 2 Tim 4,7). 

Azokkal is kapcsolatban vagyunk, akik a tisztító-
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tűzben tisztulnak és tisztuláson mennek át, valamint 

az összes égi szenttel, akik 

már az Úrnál vannak és Őt 

mindörökké imádják és 

szeretik. Júlia Anya szerint az 

Esti Áldás olyan pillanat, 

mely tudatosítja bennünk: az 

időt és az örökkévalóságot 

összekötő Jézus Krisztus 

Egyházához tartozunk: „Igen, 

az ‘esti áldás’ összeköti a 

győzedelmes, a szenvedő és a 

vándorló földi Egyházat.” 

 

Az áldás gyógyító ereje 

Jézus korában Jeruzsálemben volt egy tó, a Beteszda. 

Gyógyító forrásai sok beteget vonzottak: vakokat, 

bénákat, nyomorékokat (vö. Jn 5,1-9). Bizonyos 

időnként a tó gyógyvize felkavarodott. Jézus 

megsajnálta ott az egyik férfit, aki már harmincnyolc 

éve béna volt, és gyakran próbálkozott, hogy 

gyógyulásáért elsőként érje el a vizet. A többiek 

mindig gyorsabbak voltak. Ő bénasága miatt nem 

tudott idejében a vízbe menni. Jézus meggyógyította, 

mert megsajnálta. Júlia Anya párhuzamot vont az eset 

és az Esti Áldás közt. Meg volt róla győződve, hogy 

az áldásnak gyógyító ereje van. „Az ‘esti áldás’ olyan, 

mint Isten irgalmasságának áramlata, amely szívünket 

és lelkiismeretünket megérinti, hogy meggyógyuljon 

és megerősödjön.” Jézus Krisztus azért jött, hogy 

bűneinket feloldozza és meggyógyítson. Áldása segít 

abban, hogy lelkiismeretünk megerősödjön, gondol-

kodásunk megvilágosodjon, és szívünk Istenbe kap-

csolódjon. „A pap áldásával a töredelmes bűnösre 

megbocsátó erő árad ki.”  

Az áldás gyógyító hatalma lelket önt az emberbe. 

Júlia Anya megtapasztalta, hogy az ember testi és 

szellemi erői annyira megfogyatkozhatnak, hogy még 

imádkozni sem marad ereje. Ilyen esetekben neki 

különösen sokat jelentett az áldás: „Az áldás erejét 

nem tudjuk szóval kifejezni. Ha már nem vagy többre 

képes, ha tehetetlen vagy, ha nincs már több erőd, ha 

nem tudod, mitévő légy, akkor Isten áldása különleges 

erőt ad.” 
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Az áldás védelmező ereje  

A hit adomány, amit el is lehet veszíteni. A bűnre 

szóló csábítás szorult helyzetbe juttat minket. A nagy 

szentek is átélték hitük megingását vagy 

megpróbáltatásait. Ezért újítjuk meg minden évben 

Húsvét éjszakáján keresztelési fogadalmunkat, 

mondván: Hiszek – ellene mondok. Az Esti Áldás 

segítség ahhoz, hogy Istenhez és az Egyházhoz 

mindig hűek maradjunk. Ez megőrzi az egyént és a 

családokat az Istennel való közösségben. Júlia Anya 

írja: „Ez az áldás Isten rendkívüli szeretetének 

ajándéka; ezzel akarja felvértezni és megvédeni 

övéit”. Isten nem hagyja el a népét. Minden segítséget 

megad ahhoz, hogy abban a világban, ahol sok ember 

Isten nélkül vagy Istennel szemben állva él, a hit 

világító útján haladjunk. Egy özvegy ezt írta: 

„Szeretem ezt a minden napot lezáró, sok püspök és 

pap által nekem ajándékozott áldást. Egyúttal hálát 

adok az Úrnak mindenért, amivel aznap megaján-

dékozott. Megosztom ezt a kegyelmet másokkal is, 

akik esetleg nem tudják, mennyire szereti őket az Úr. 

Az ‘esti áldás’ segít abban, hogy a földi életünkkel 

járó szenvedéseket több megnyugvással és szeretettel 

viseljük el. Igazán csodálatos ajándék ez. Az ‘esti 

áldás’ elősegíti, hogy felismerjük és elfogadjuk a 

gyengeségeinket, egyben kérjük az Urat, hogy erősítse 

meg hitünket.” 

 

Az Esti Áldás fogadása és osztása – hittel és 

összeszedetten  

Júlia Anya, a hitével mindig a szemlélődő élet 

mélységeiből merített. Egy hozzá nagyon közel álló 

nővér tanúsította: „Ha Júlia Anya az áldásról beszélt, 

teljesen érezhető volt, hogy ezt egy belső fénytől 

megvilágítva teszi, és olyan valóságra gondolt, amit 

mi nem tudtunk olyan mértékben felfogni, ahogy ő 

látta és élte. Azzal a meggyőződéssel, amellyel az 

Anya beszélt, több hitet és bizalmat keltett bennünk az 

‘esti áldás’ iránt.” 

Ettől a belső fénytől indíttatva és az odaillő szavakat 

keresve próbálkozott Júlia Anya azzal, hogy az Esti 

Áldás gazdagságát és hatását megvilágítsa. 

„Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” (Jn 20, 

29), mondja Tamásnak a Feltámadott. Az Esti Áldásra 

vonatkoztatva ez azt jelenti: boldog, aki hisz Istennek 

ebben az adományában, és annak hatásában, még 
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akkor is, ha közvetlenül nem is látja és nem is érzi. 

Aki bízik az áldásban és elfogadja, az gazdag 

ajándékot kap Istentől. 

Alapító Anyánk az Esti Áldás fogadásának és 

adásának fegyelméről is szólt. Jó indíttatásainknak az 

emberi gyengeségek – a fáradtság, feledékenység, 

kedvetlenség, kényelemszeretet – ellenére is 

érvényesülniük kell. Néha erőfeszítés kell ahhoz, 

hogy az imát elmondjuk és az áldást fogadjuk. Aki 

viszont hűségesen osztja és fogadja azt – legyen az 

szabadság, szolgálati út vagy a napi életritmus során – 

az Esti Áldásban felismerheti és megtapasztalhatja 

Isten jóságát. 

 

Fogadd az áldást, hogy áldás lehess 

Ahogy Ábrahámot áldásnak nevezték (vö. Ter 12,2), 

úgy minden hívő ember hivatása az. „Áldásnak kell 

lennünk. Ez minden feladatunk. Ez teszi ki teljes 

létünket.” (Júlia Anya) Az áldás alkalmassá tesz 

minket arra, hogy a mai világban áldás legyünk. Egy 

fiatal diáklány így ír az Esti Áldással kapcsolatos 

pozitív tapasztalatairól: „Sokat köszönhetek – 

beleértve a letett vizsgáimat is – a Lelki Család 

imájának. Boldog és hálás vagyok, hogy minden este 

csatlakozhatok e Család ‘esti áldás’-imájához. Velük 

és értük imádkozom mindenki személyes 

életszentségéért és a Anyaszentegyház ügyeiért is. 

Biztos vagyok benne, hogy ennek a közös, mindenkiért 

és az egész Egyházért szóló imának különleges ereje 

van. Minden este együtt imádkozom azokkal, akik 

velem hasonló úton járnak – még akkor is, ha néha a 

világban ’magányos harcosnak’ érzem magam. A 

koronát a záró papi áldás teszi az ‘esti áldás’ 

imájára. Ez azt jelenti, hogy – teljesen függetlenül 

attól, hogy milyen volt a napom, – az jól végződik, 

mert Istenben végződik.” 

 

 

P. Peter Willi FSO 
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