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2010 karácsonyán, néhány héttel 50. születésnapom elõtt, bakonybéli bencés testvéreim szentföldi
zarándokúttal leptek meg. A váratlan ajándék „kibontása” azután kölcsönös meglepetést okozott
a megajándékozottnak és az ajándékozó közösségnek. A jeruzsálemi zarándokút ugyanis egyik leg-
fõbb spirituális vágyam beteljesülése lett volna, ám a repülõúttól tartottam, a csoportos, buszos progra-
moktól pedig belsõleg idegenkedtem. Ezért a karácsonyfa alatt vettem egy mély lélegzetet, meg-
köszöntem testvéreimnek a nagylelkû ajándékot, s arra kértem õket, adjanak még többet: tíz nap
helyett ötvenet, hogy legyen idõm az útra is, repülõ helyett saját lábbal eljutni a szent városig. Igazi
nagylelkûségük ekkor mutatkozott meg, jó lélekkel adták nekem a plusz idõt. Saját idejüket is, hi-
szen az itthon maradt három testvérnek – ötven napig – az én feladataimat is végeznie kellett, hogy
monostorunk teljesíthesse küldetését. Ezért hát elsõ szavam, elsõ szavunk legyen a háláé. Megkö-
szönjük az Istennek, azután bencés testvéreinknek, s mindazoknak, akik anyagiakkal, áldásukkal,
imádságukkal, kapcsolataikkal, befogadó szeretetükkel, útbaigazítással és bármilyen más módon hoz-
zásegítettek ahhoz, hogy Jeruzsálembe megérkezzünk. Kívánjuk, hogy gondviselõ Atyánk õrizze, a
Szentlélek vezesse, a mi Urunk, Jézus Krisztus pedig teljesítse be életüket!

Miután megszületett az elhatározás, hogy Jeruzsálembe indulok, kissé megrettentem. Hogyan fo-
gom én ezt véghezvinni? Elõször az vált nyilvánvalóvá, hogy gyalog nem fog menni, ahhoz kevés az
idõ. Az arab tavasz és a nyomában kirobbanó szíriai polgárháború pedig arra figyelmeztetett, hogy
szárazföldön Izraelt megközelíteni – ma életveszélyes. Ezért arra gondoltam, hogy biciklivel Görög-
országig fogok zarándokolni, onnan hajóval egy szentföldi kikötõig, majd ismét kerékpárral tovább.
Arra is rájöttem: annyira nem vagyok bátor és erõs, hogy egyedül vágjak neki ennek a roppant út-
nak. Társra volt szükségem, elkezdtem tehát keresni. Így akadtam Iván testvérre, aki a pannonhal-
mi fõmonostorban házgondnokként szolgálja a közösséget. Iván azt mondta: „Kettõ törékeny, hív-
junk egy harmadik testvért is, hárman jobb eséllyel járjuk végig az utat.” Közben telt az idõ,
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múlóban volt a 2011-es esztendõ, a bakonybéliek már afelõl faggattak, mi lesz a zarándoklattal, csak
nem adtam fel a tervemet? Ekkor kapott Iván pozitív választ a tihanyi Gellért atyától. Három mo-
nostorból három zarándok, végre összeállt a csapat.

Megkezdtük a konkrét felkészülést. Úgy látszott, hogy nagyjából egy év múlva, 2012 õszén tu-
dunk elindulni. Addig több alkalommal összejöttünk, hogy megtervezzük az út részleteit, a prog-
ramot, s zarándokjelöltként ismerkedjünk egymással. 2012 húsvétja után, a fényes héten „próbaza-
rándoklatra” indultunk, megtettük az út magyarországi szakaszát. A háromnapos biciklizés után
úgy látszott, hogy – „elõrehaladott korunk” ellenére (47, 48, 51 évesek voltunk akkor) – testi kon-
dícióink még engedik ezt a fizikai megterhelést. Iván közben a „bikemap” nevû internetes kerék-
párútvonal-rajzoló segítségével hozzáfogott utunk részletes, távolságokat és állomásokat napokra
lebontó megtervezéséhez. Fõapát úr és Izsák testvér segítségével ugyancsak õ kezdett szálláshe-
lyek ügyében német és angol nyelvû levelezést e-mailben izraeli és görögországi szerzetesközössé-
gekkel. Gellért atya gyógyfüvekbõl teát és egy „macerátum” névre hallgató, alkoholos gyógynö-
vényitalt készített az útra. Én két szerbiai kapcsolatot mozgósítottam. Legnehezebb kérdésnek a
hajóút bizonyult. Hosszas keresgélés után Iván egyetlen járatot talált, a Salamis társaság teherszál-
lító hajóját. Bár több e-mail váltás és egyeztetés történt, mindvégig kérdéses maradt, hogy az álta-
lunk kívánt idõintervallumban indul-e hajó, s ha igen, azon lesz-e helyünk. Ez az epizód is mutat-
ja, hogy a zarándokútra, bár egy éven át szerveztük, mégis sok bizonytalanság terhével kellett el-
indulnunk.

2012 nyarának elején megszületett a végleges döntés. Izsák segítségével interneten három sze-
mély és kerékpár repülõjegyét rendeltem meg az Air Berlin október 23-án Tel-Avivból Bécsbe in-
duló járatára. Amikor a légitársaság visszaigazoló e-mailjét kinyomtattam, a következõ üzenetet
küldtem Ivánnak: „Megvettem a repülõjegyeket, »alia iacta est«, most már nincs visszaút. Akár-
hogy is, de el kell jutnunk Jeruzsálembe.” Már ekkor sejtettük, hogy aligha lehetséges a Gondvise-
lés közremûködése nélkül célba érnünk – s utána haza.

Utunk során Ivánnal spontán módon naplójegyzeteket készítettünk. Õ az okostelefonján e-mail
üzenetekbe rögzítette feljegyzéseit, én pedig leveleket fogalmaztam azokon a szálláshelyeken, ahol
számítógépre és internetre találtam. A zarándokút európai részén, Pannonhalmától Athénig ezek-
be a levelekbe szerkesztettem bele dõlt betûvel szedve Iván feljegyzéseit. Egymás beszámolóit idõ-
rõl idõre kommentekkel láttuk el, így felelgetnek egymásnak emlékeink. Október 1-jétõl, a hajóúttól
kezdõdõen már csak egy levelet tudtam írni. Ezért ezután Iván beszámolói következnek, amelye-
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ket szórványosan kommentáltam. A szerzõkre ismét a kurzív és álló betûformák utalnak. A Za-
rándoknapló tehát levelekbõl és e-mail naplójegyzetekbõl áll össze. A szakaszok elején látjuk a ke-
letkezés helyét és idõpontját. Az eseményeket idõrendben meséljük el, a nap történetét a dátum
megjelölésével kezdjük.

Utunk során itthon maradt rendtársainkkal, rokonainkkal, barátainkkal sms-ben tartottunk
kapcsolatot. A mobiltelefon segítségével adtunk életjeleket magunkról, s kaptunk folyamatos
biztatást, valamint hasznos információkat. A küldött és kapott sms-ekbõl „fülszöveg” gyanánt
közreadunk egy bõséges válogatást. E rövid üzenetek a legelsõ dokumentumok és az élménye-
ket követõ, még fésületlen reflexiók, melyek sajátos elevenséggel õrzik a zarándoklat légkörét és
páratlan tapasztalatát.

Gellért atya visszaemlékezése (Béke és áldás…) a fent említett naplórészleteket követi. A gaz-
da szemével járja végig a zarándokutat, különös figyelemmel tekint a gyógy- és haszonnövények-
re, valamint az állatvilágra. Írásában jól tükrözõdik a természet és a mezõgazdaság iránti érdeklõ-
dése, amely itthoni hétköznapjait is jellemzi.

A szöveg végére helyeztük azokat az imádságokat, amelyekkel napjainkat indítottuk. Itt ol-
vashatjuk imaszándékainkat is. Ezek a naponta elmondott intenciók emlékeztetnek bennünket
azokra, akikért utunkat felajánlottuk, és azokra is, akik imádságukkal kísértek bennünket.

A kötet végére néhány, számunkra emlékezetes képet válogattunk.
Áldott utazást kívánunk minden kedves olvasónknak:

a zarándoktársak nevében 
Ábel atya
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Kedves Testvérek, kedves Rendtársaink és Barátaink!

Holnap reggel Iván testvérrel elindulunk Pannonhalmáról, hogy bi-
ciklivel és hajóval eljussunk Jeruzsálembe. Tihanyban, elsõ szálláshe-
lyünkön Gellért atya is csatlakozik hozzánk, ezzel megkezdõdik a
három zarándok másfél hónapig tartó útja. Vannak, akik kurió-
zumnak tartják ezt az utazást, mások aggódnak, nehogy bajunk es-
sen, és sokan követnek imádságukkal, szeretetükkel. Hálásan köszön-
jük ezt a támogatást, mert erre nagy szükségünk van.

Elsõsorban nem azért indulunk Jeruzsálembe, hogy szent helyeken
emelt mûemlékeket lássunk, és az sem célunk, hogy rendkívüli fi-
zikai teljesítményt produkáljunk, vagy veszélyeknek tegyük ki ma-
gunkat. Mindenekelõtt keressük azokat a helyeket, ahol Jézus járt,
ahol az evangélium elõször megszólalt, ahol az elsõ tanítványok
nyomába szegõdtek. Nemcsak a szent helyeket, hanem magát a
láthatatlan, de ma is jelen való, feltámadt Urunkat, Jézus Krisztust
keressük.

Hogy a zarándoklatnak ezt a szokatlan, bizonytalanságokat s
talán veszélyeket is rejtõ formáját válasszuk, arra az üdvösségtör-
ténet tapasztalata sarkallt. Eszerint utat, néha hosszú utat kell
megtennünk ahhoz, hogy a Szent közelébe juthassunk. Hisszük,
hogy a megtett fizikai út a Szentlélek kegyelmébõl segíteni fogja
lelkünk istenkeresését. A zarándok állapot, hogy minden reggel új-

11

Pannonhalma, 2012. szeptember 5.1



ra el kell indulnunk, hogy naponta le kell gyõznünk, s rá kell bíz-
nunk önmagunkat a Gondviselésre, különleges lehetõség belsõnk
megnyílására, hogy alkalmassá váljunk Isten megtapasztalására. Je-
ruzsálem mindenekelõtt szimbólum, a mennyei Jeruzsálemnek, a
beteljesedésnek szimbóluma. Végül is ezért megyünk, hogy meg-
találjuk, és beléphessünk Sion kapuján.

A keresztény ember zarándokútja a lelki Egyiptomból az Ígéret
Földjére, a bûn és a halál országából Isten Országába vezet. Nem vol-
na értelme útra kelnünk, ha zarándoklatunk célja nem a bûnbánat
és a kiengesztelõdés volna. Szeretnénk Isten elõtt meglátni és meg-
vallani bûneinket, szeretnénk újraéleszteni és elmélyíteni kapcsola-
tunkat Jézussal és egymással is. A kiengesztelõdésnek különleges hang-
súlyt ad, hogy három bencés monostor szerzetese zarándokol együtt,
ezért feltétlenül gondolunk a közösségeinken belüli és azok közöt-
ti megbékélésre. Utunk során különbözõ keresztény egyházak
képviselõivel, fõként ortodox és katolikus keresztényekkel fogunk
találkozni, felajánljuk ezért utunkat a felekezetek közötti kiengesz-
telõdésért, és imádkozunk az Egyház egységéért. Zarándoklatunk a
muszlimok és zsidók földjére is vezet. Ezért a vallásközi párbeszéd
sajátos formájának és a három kinyilatkoztatott monoteista vallás hí-
vei közötti megbékélésért mondott fohásznak is tekintjük utunkat.
Erõt merítünk abból, hogy bár a földi Jeruzsálem etnikai és vallási fe-
szültségekkel terhelt, s könnyen a terror vagy a háború áldozatává
válhat, az Isten által álmodott Jeruzsálem mégis a béke városa lesz,
és fõpapja az új Melkizedek, a béke és igazság hercege, az Õ „nap-
jainak nincsen kezdete, és életének nem lesz vége”.

Hogy három szerzetes indul útnak, a szerzetesi hivatás kérdését is
felveti. Túl az emberélet útjának felén, újra találkozunk a kérdéssel,
ki az, aki szólított, és mire hívott minket. A Genezáreti-tó partja, a
Színeváltozás hegye, a Cönákulum és a többi olyan helyszín, amely-

12



hez a tanítványok elhívásának döntõ mozzanatai kötõdnek – meg-
látogatva e szent helyeket, szeretnénk újra felfedezni s elmélyíteni
saját hivatásunkat: hogy „az Úr haszontalan, de hûséges szolgái”
maradhassunk.

Ma este a pannonhalmi Bazilikában Fõapát úr a szentmise végén ál-
dással indított útnak bennünket. Az elkövetkezõ másfél hónapban
kérjük imádságotokat és testvéri támogatásotokat, hogy eljuthassunk
Jeruzsálembe, mostani utunk végén a földi, életünk útjának végén
pedig a mennyei városba. Mi pedig lélekben magunkkal viszünk ben-
neteket, s könyörgünk értetek.

Salom.

A három biciklis zarándok nevében Ábel
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Utazásunk fáradalmait és szép élményeit, szenvedéseit és örömeit felajánljuk a Magyar Bencés
Kongregáció tagjaiért, valamint családtagjainkért, barátainkért, jótevõinkért, hívõ keresztényekért,
beteg és szenvedõ embertársainkért. Naponta imádkozunk értük, s lélekben hordozzuk zarándok-
utunkon õket. Napkezdõ imádságunk az Itinerarium, melyben a következõ fohászokat mondjuk:

Mennyei Atyánk, Krisztus által a Szentlélekben kérünk, add meg:
hogy a megtérés ajándékában részesüljünk,
hogy szerzetesként Krisztus szeretetét megtapasztaljuk, s jelei lehessünk,
hogy monostoraink a Szentlélekben megújuljanak,
hogy testvéreink egymással békében, boldog szerzetesekként éljenek,
hogy monostoraink között a szeretetközösség elmélyüljön,
hogy Asztrik fõapátunk és elöljáróink Szent Benedek Atyánk lelkületével szolgálják közösségeinket,
hogy Márton, Imre és Márk, örök fogadalmat tett testvéreink hivatásukban hûségesek és boldo-

gok lehessenek,
hogy közösségeinkbe új testvérek lépjenek, és közöttünk Krisztus tanítványaivá formálódjanak,
hogy családtagjaink, barátaink, jótevõink, mindazok, akik befogadnak és segítenek bennünket, ál-

dásodban részesüljenek,
hogy beteg, hajléktalan, szenvedõ és magányos felebarátaink gyógyulást és vigasztalást kapjanak,
hogy különbözõ felekezetekben élõ keresztényekként Krisztus szeretetében megerõsödjünk, és

egymással szívbõl kiengesztelõdjünk,
hogy a zsidó és a palesztin nép megtalálja a megbékélés útját, és a Szentföldön ne legyen háború,
hogy a zsidókat, a keresztényeket és a muszlimokat az Egy Istenbe vetett hit vezesse el a megbé-

kélésre,
hogy a vallási gyûlölködést és a terrorizmust gyõzze le Isten gyermekeinek szeretete.
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Zarándoklatunk felajánlásai, imaszándékai
Pannonhalma, Bakonybél, Tihany – Jeruzsálem
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