
454. Az együttszenvedés Krisztussal egyesít 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

Imádkozzuk a 74. sz. éneket:  

 Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, Istennek vérző Fia! 

 Tűrés példája, szentség formája, ó lelkünk drága díja!  

 

 Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, mennynek édessége!  

 Hogy meghervadtál, jaj, megfonnyadtál, ó lelkek üdvössége!  

 

 Az Istennel való egyesülés imaszakaszának egy nagyon jelentős része az együttszenvedés 

imája. Nemcsak az együtt-cselekvés egyesít Krisztussal, amikor az örömhírt hirdetjük, vagy vele 

együtt a Szentlélek vezetését valósítjuk meg, hanem az együttszenvedés is az Úrral való 

egyesülésünket munkálja! Mindez azért van, mert Krisztus életéből nem hagyható ki a szenvedés. 

Hogyan is lehetne akkor a tanítványa életéből kihagyni?  

 

Első gondolatunk:  

1. Krisztus szenvedett értünk 

 

 Szent Péter, aki hallotta többször is Jézus jövendölését: Az Emberfiának majd 

Jeruzsálembe kell mennie, ott sokat kell szenvednie népe elöljáróitól, véneitől, végül pogányok 

kezére adják, keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad- először megbukott ebben a 

tantárgyban. Félrevonta a Mestert, és azt mondta: „Isten ments, Uram, ilyen, hogy te szenvedj, 

hogy te meghalj, nem történhet veled!” (Mt 16, 21. 22). Jézus jó pedagógus, és szelíd szavával 

észre térítette Pétert. Megjövendölte Péternek, aki fogadkozott: „Akkor én is inkább veled 

megyek meghalni, a szenvedéseket is elvállalom veled.” Mielőtt a kakas másodszor szólal, 

háromszor tagadsz meg engem (Mk 14, 30), mert félsz a szenvedéstől. Péter ebben a tantárgyban 

újra ismétlő vizsgára lett rendelve.  

 Nincs ugyan benne a Bibliában, de Sienkiewicz dolgozta fel a Quo Vadis című 

regényében azt a jelenetet, amikor Péter menekül a keresztény-üldözés elöl Rómából, és a 

határon találkozik Jézussal. Megkérdezi: - „Quo Vadis, Domine? Hová mész, Uram?” – Jézus 

mondta: - Megyek, hogy újra megfeszüljek, hogy a kereszthalált, a szenvedéseket elvállaljam. 

Akkor már Péter kezdte megtanulni a leckét, maga is vállalta a keresztet. Nagy alázatosságában a 

hagyomány szerint arra kérte a hóhérjait, hogy őt fejjel lefelé feszítsék föl, mert ő nem méltó arra, 

hogy úgy haljon meg, mint Krisztus a keresztre-feszített állapotában volt. De gondoskodott arról, 

hogy a jézusi tanítványok írásban is megkapják az eligazítást: Hogyan kell Krisztust követnünk. 

Az első pápa az ő első levelében figyelmeztette a keresztényeket: Krisztus szeretet,… Krisztus 

szenvedett értünk nektek példát adva, hogy kövessétek nyomdokait (1 Jn 4, 8; 1 Pét 2, 21).  

 Addigra már megtanulta a leckét, hogy Krisztus a halálból feltámad, hogy a szenvedésre a 

megdicsőülés következik. Tudta azt, hogy Jézus ezzel minket is meghívott a keresztútra: Aki 

utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen 

engem! (Mk 8, 34). A tanítványok számára Jézus, mint Mester példát adott. A krisztus-

követésünknek egy lényeges eleme a Krisztus szenvedésében való részesedés. Lelki életünknek 

egy nagyon mélységes vonulata, amikor egyrészt szemléljük Krisztus szenvedését, a keresztúton, 

a kereszthalálban, a felfeszítésben és az eltemettetésben; de még inkább, amikor nemcsak külső 

szemlélői vagyunk az ő élete eseményeinek, hanem abban részt is akarunk vállalni, példáját 



követjük a kereszt, a szenvedés vállalásával. A krisztuskövető ember tehát vállalja az együtt-

szenvedést is az Úrral. A lélek-menyasszony, tehát az a keresztény, akit az Úr magának 

kiválasztott, és aki teljes szeretettel, visszavonhatatlanul átadta életét isteni Urának, készségesen 

válaszol a hívásra: Jöjj, kövess engem! (Mt 8, 22). Ő a Krisztussal való egyesülés útját a 

keresztúton már megtanulta, jól vizsgázott belőle, és most Krisztus többi tanítványának is példa 

lehet. A szenvedés útján is Krisztussal együtt vagyunk, akkor Krisztussal egyesül a lelkünk.  

 A lélek-menyasszony is ismeri azt a jövendölést, amelyet a kis Keresztelő Szent János 

édesapja, Zakariás mondott a Messiás előfutáráról, amikor a Boldogságos Szűzanya meglátogatta 

idős rokonát, aki már a hatodik hónapban volt. Amikor megszületett a kis Keresztelő János, akkor 

édesapja így imádkozott: Szentségben és igazságban színe előtt életünk minden napján félelem 

nélkül szolgáljuk őt (vö.? Lk 1, 74-75).  

 A lélek-menyasszony felismerte és elfogadta élete programjának ezt az üzenetet: Az Úr 

színe előtt kell járnia, éspedig szentségben élete minden napján! Az ember életéhez pedig az 

eredeti bűn óta hozzátartozik a szenvedés is, a fájdalom, a gyötrelem, a könnyhullatás. De amint 

az isteni Vőlegény megígérte: A mennyei otthonban Isten az ő népével fog lakni, választottai 

szeméről letöröl minden könnyet. Halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom 

(Jel 21, 3-4), úgy ez a lélek-menyasszony megtanulta már, hogy ő hajlandó letörölni az ő 

szeméről is minden könnyet, és feloldja a fájdalmat. Hiszen éppen a mennyből alászállott 

mennyei város volt olyan ékes, mint a vőlegényének felékesített menyasszony (Jel 21, 2). Ezért 

azután addig, amíg az Úr be nem vezeti őt ebbe az otthonba, az Úr színe előtt akar járni, és 

szolgálni neki életszentségben a cselekvések vállalásával, de a szenvedések vállalásával is.  

 A lélek-menyasszonynak vannak tapasztalatai az Úrról, mert részesedik Krisztus Ura 

szenvedésében is. Kész arra, hogy azután majd részesedjék az ő megdicsőülésében is.  

 

Második gondolat:  

2. Hogyan élte meg Szent Pál apostol a Krisztussal való életegységet az együttszenvedés 

útján?  

 

 Amikor a Krisztusért vállalt szenvedéseit felsorolja az úgynevezett szenvedés 

katalógusban, többek közt így nyilatkozik: Mint halálra szántak, de mégis élünk. Mint 

összevertek, de belé nem haltak (2 Kor 6, 9). Elszenvedte Krisztusért a megkövezést, a hajótörést, 

az úton-levés veszélyeit, az idegen testvérek közötti gyötrődéseket, mert nem fogadták el őt 

testvérként. De nem ijedt meg a szenvedésektől. Amikor ugyanis az Úr meghívta őt Damaszkusz 

kapujánál, akkor Ananiásnak ezt mondta az Úr Saulról, a későbbi Pál apostolról: „Megmutatom 

majd neki, mennyit kell értem szenvednie” (ApCsel 9, 16). Nyilván Ananiás, amikor felkereste 

Sault az Egyenes utcában, és megkeresztelte, és Saulnak megnyílt a szeme és látott; akkor a 

szenvedés értelmére is megnyílt a lelke szeme, és megértette: Nemcsak úgy önmagában kell 

szenvednie, mint egy kórházi betegnek különböző fájdalmak miatt, hanem a szenvedéseket 

Jézusért kell elviselnie. A filmek, regények forgatókönyvek írói beleviszik a megpróbáltatásokat, 

a szenvedéseket a darabba, hogy az még érdekesebb, izgalmasabb legyen, még hatékonyabb a 

megtisztulás, a kibontakozás élménye. Isten nem valami érdekfeszítő regényt akar velünk 

végigjátszani, mint egy színdarabban, hanem a Krisztussal való azonosulás örömét.  

 Nem a szenvedésben találjuk a kedvünket, hanem a szenvedő Krisztussal való 

egységben, akinek vigasztalására lehetünk, akivel együtt szenvedünk, mint titokzatos 

testének tagjai. Ezért mondta Szent Pál: Kiegészítem testemben mindazt, ami még hiányzik 

Krisztus szenvedéséből, titokzatos testének, az Egyháznak a javára (Kol 1, 24).  



 Az istenszerető lélek együtt szenved isteni Urával. A lélek-menyasszony is együtt szenved 

azzal az isteni Úrral, aki őt tekintetre méltatta (Lk 1, 48), kiválasztotta, magához emelte, házába 

vezette, szívére ölelte, és minden kincsét megosztja vele. Ahogyan a házastársak jóban-rosszban 

együtt vannak, úgy a lélek-menyasszony is minden nehézséget is vállal isteni Urával. Ezzel 

azután a maga részéről vállalja azokat a szenvedéseket, amelyeket Krisztus az ő titokzatos 

testének ezen tagjában akart szenvedni akár 2000 évvel később is, mert tudjuk: az idő-kategória 

Isten világában nem számít. De a szeretet soha el nem múlik (1 Kor 13, 8). És a szeretetből 

vállalt együtt-szenvedés is részesedést eredményez Krisztus megváltói tevékenységében. A 

bűn büntetése miatt az engedelmesség áldozatának vállalásában, a mindhalálig a szenvedés útján 

kitartás kegyelmi állapotában.  

 Ahogyan a menyasszony csókot kap a vőlegénytől, úgy Pál apostol is, mint Isten 

választottja csóknál is maradandóbb jegyet kapott isteni Ura szeretete bizonyságául. A Galata 

híveknek írt levélben vallja meg: Én az Úr Jézus jegyeit viselem testemet (Gal 6, 17). Ezeket a 

jegyeket görögül stigmának mondjuk. Van, akinél láthatók ezek a krisztusi szeretet-érintések, 

ezek a stigmatizáltak. Van, akinél nem látható ez a szeretet-csók, de az ember a testében, a 

lelkében is hordozza ennek a szeretet-közlésnek maradandó nyomait. A lélek-menyasszony is a 

lelkében hordozza isteni Ura szeretetének a közlését. Amikor elvállalja a Krisztussal való 

együttszenvedést, akkor tudja, hogy ezek az együtt-szenvedés gyötrelmei a lelkek 

megszentelődésére vállalt áldozatok.  

 Van úgy, hogy nehéz ezeket az áldozatokat meghozni. A kiválasztott lélek és az Úr 

mindent megbeszélhet egymással. Így Szent Pál apostol is bensőséges beszélgetésben kérte az 

Urat. Amikor ugyanis attól félt, hogy a nagyszerű kinyilatkoztatások elbizakodottá ne tegyék, 

tövist kapott testébe a sátán angyalától, hogy arcul csapkodja, és el ne bízza magát. Azt mondja: 

Gyengéd szeretettel háromszor is kértem az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: „Elég 

neked az én kegyelmem, mert az erő a maga gyöngeségében nyilvánul meg a maga 

teljességében” (2 Kor 12, 7-9). Az a vallomás: „Elég neked az én kegyelmem”-, nemcsak Szent 

Pált erősítette meg, hanem mindazokat a lelkeket, akiket az Úr méltat arra a kitüntetésre, hogy 

részük legyen Úr Jézus szenvedésében. Amint Szent Pál mondta, úgy a lélek-menyasszony is így 

nyilatkozhat: Ezért legszívesebben gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön 

belém. Gyöngeségem telik? a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, 

üldöztetésben és szorongattatásban. Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős (2 Kor 12, 9-10). 

A szenvedő ember gyengesége mintegy magához vonzza Krisztus erejét! Krisztus ugyanis 

nagyon jóságos Úr, nem hagyja magára választottját. Szeretetével ugyanis mellette áll, a 

saját isteni erejét kölcsönzi kicsiny teremtménye szívébe. A test lehet, hogy fáj a szenvedések 

miatt, a lélek lehet, hogy „nyög” a megpróbáltatások terhe alatt, de a kiválasztott lélekben buzgó 

szeretet képesíti az embert (arra), hogy mindezeken felülemelkedjék. Mert akibe Krisztus ereje 

költözik, az megélheti azt, hogy nincs egyedül, hanem isteni Ura van vele. Megélheti, hogy lelke 

isteni Vőlegényével egyesül. Ezért azután Szent Pál apostol is így nyilatkozik: Én nem akarok 

mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a 

világot, és engem is a világnak (Gal 6, 14). A választott lélek megéli: A szenvedés csak azért volt 

jó, hogy a keresztre feszített Krisztussal legyen ő is. Az ő dicsősége a keresztnek a jele, ezért 

tartja élete forrásának, hogy ő is Krisztussal legyen a keresztre szegezve. Krisztus keresztáldozata 

ugyanis az embertestvérek üdvösségére szolgált. A lélek-menyasszony is az Istennel való 

egyesülés imájában készségesen vállalja az együttszenvedés áldoztát is.  

 

Harmadik gondolat:  



3. A lélek-menyasszony azért kész a szenvedések vállalására, hogy Jézus testvérei is 

részesedjenek Krisztus szenvedéséből és halálából a feltámadásban 

 

 Szent Pál így fogalmaz: Szüntelenül imádkozunk értetek és könyörgünk, hogy Isten 

akaratát teljesen megismerjétek (Kol 1, 9). Ez minden keresztény számára nagyszerű lehetőség: 

imádkozni bűneink bocsánatáért, mások bűnei megbocsátásáért. A Szűzanya is szüntelenül 

közbenjár még a mennyben is értünk, bűnösökért. Imádkozik.  

 A lélek-menyasszony is azt akarja, hogy Isten gyermekei a mennyei Atya akaratát 

egyrészt megismerjék, másrészt meg is tegyék. Nem könnyű Isten akaratát felismerni akkor, 

amikor nem a mi akaratunk valósul meg, amikor legszívesebben a Miatyánk szövegét így 

mondanánk: Mi Atyánk, legyen meg az én akaratom! Aki ki tudja mondani Isten akaratára az 

igent: - Legyen meg a te akaratod  (Mt 6, 10), az mintegy meghal önmaga akaratára, és attól 

kezdve Istennek él! Tehát nem elég csak szüntelenül imádkozni, hogy legyen meg a te akaratod, 

hanem visszavonhatatlan döntéssel elhatározni azt is, hogy szüntelenül megtesszük (azt), ami 

Isten előtt kedves! Vállaljuk akár a kereszt hordozását is! Mert  

 aki felismeri a megpróbáltatásokban, az élet keresztjeiben is Isten gyógyító, jóságos 

szeretetét,  

 aki nem lázong a megpróbáltatások ellen: - „Uram, miért engeded ezt meg, hogyan 

engedheted meg ezt, amikor én próbálok hűséges lenni?” –, az Isten akaratával fog egyesülni. És 

minél jobban belehal a saját maga emberi akaratába, és minél jobban vállalja isteni Urának 

akaratát, annál jobban fog élni! De ehhez a szenvedésből és kereszten való meghalásból fakadó 

élethez nem elég az emberi döntés, az emberi akarat, hanem kell Isten segítsége is!  

 Nagy Szent Gergely pápa Jób könyvéhez írt Erkölcsi magyarázatok című művében az 

életet adó misztériumról szól: „Megváltásunk vére, amelyet magunkhoz veszünk, Megváltónk 

égre kiáltó szava. Ezért is mondja Pál: Jézus ránk hulló vére hathatósabban kiált Istenhez, mint 

Ábel kiontott vére (Zsid 12, 24). Ábel véréről ugyanis ezt mondja az Úr: „Öcséd vére felkiált 

hozzám a földről” (Ter 4, 10). Jézus vére azonban hathatósabban kiált Istenhez, mint Ábelé. Ábel 

vére ugyanis a testvérgyilkos testvére halálát követelte, míg Krisztus Urunk vére az üldözői életét 

eszközölte ki. Az életet adó szent misztérium, szent titok tehát az: Krisztus életével kell 

egyesülnünk! Akkor is, amikor az Úr szent szívét átdöfi a kereszten a katona lándzsája. Amikor 

az Úr Jézus szent vére kiömlik a földre, és megszenteli a föld lakóit, életet fakaszt a föld porából 

alkotott embernek, hogy immár ne halandó ember legyen, hanem a halhatatlan élet örököse, a 

feltámadás reménybeli birtokosa. A szenvedő ember megéli a halál misztériumát is. Már nemcsak 

egy elméleti felismerés lesz számára, hogy ha mindenkinek meg kell halnia egyszer, nekem is 

meg kell halnom, hanem egyre jobban tudja, hogy a halál Krisztus halálával egyesítve az életre 

vezető ajtó küszöbe.  

 Gounod is, ez a nagy zeneszerző élete végén a vallásos irodalomhoz fordult zenéjében is. 

Egyre jobban foglalkoztatta a halál utáni élet. De nemcsak a maga számára akarta megválaszolni 

a kérdést, hanem zenéjében meg akarta osztani a felismerést az életről és a halálról az emberekkel 

is. Egyik művében – amelynek a címe: Halál és élet – a halál gondolatát próbálja zenei nyelven 

megfogalmazni. Tudniillik a földi élet az ítélettel fejeződik be. Zenei nyelven próbálja kifejezni 

az életnek a minőségét, a halálnak a kérlelhetetlenségét, és a halál után bekövetkező ítéletnek a 

tényét. Műve a tragédiát azzal oldja föl, hogy végül is az élet legyőzi a halált nemcsak 

Krisztusnál, hanem a Krisztushoz tartozó emberek életében is.  

 A lélek-menyasszony is tanítani akarja embertestvéreit nem a zene nyelvezetével, hanem 

az ő élete tanúságtételével: Úgy érdemes élni itt a földön, hogy amikor elérkezik a halál órája, 

akkor mi is a ítéletkor azok közé tartozzunk, akik az életet elnyerik, akikben Isten legyőzi a 



halált. Ezért érdemes mindenféle áldozatot vállalni. Ezért érdemes nemcsak imádkozni, hanem 

szenvedni is a lelkek megszentelődéséért. A lélek-menyasszony már tudja: Az emberek akkor 

lesznek szentek, ha a szent Istenhez kapcsolódnak. Ő maga ugyanis már visszavonhatatlanul 

Istennek adta az életét. Engedte, hogy a szent Isten lefoglalja őt magának. Nemcsak a létét, 

ahogyan az a keresztségben történik, hanem az életét, cselekedeteit, a szenvedéseit és az 

áldozatait is, ahogyan az az Eukarisztiában, Krisztus értünk áldozott teste és vérével való 

egyesülésben történik. Az így Istennel egyesült lélek élete már nem az övé, hanem a szent Istené, 

aki az ő kis választotta által is meg akarja szentelni az emberek létét, életét, cselekedeteit, 

szenvedéseit és áldozatait. A lélek-menyasszony is megtanulta Szent Pálnak adott üzenetet: 

Megmutatom, mennyit kell szenvednie értem, és az evangéliumért, vagyis hogy az embertestvérek 

a mennyei boldogság örömébe jussanak, ahol már nincs szenvedés, nincs gyász, ahol már Isten 

lesz minden mindenben (1 Kor 15, 28), Isten uralkodik el az emberben.  

 A lélek-menyasszony kész ezért az isteni uralomért, vagyis Isten országának 

megvalósulásáért minden áldozatra. Sokat segít a szenvedések elviselésében a békesség és az 

lecsendesedés igénylése. Isten üzente neki is: Szeresd a békességet! (Zsolt 33, 15). Ez az ember 

részéről egy bizonyos aktivitást igényel: Mi a magunk erejével válasszuk inkább a békességet, 

mint a békétlenkedést, a lázadozást, az Isten elleni magatartást, cselekvésmódot! De a lélek 

csendje megteremtése végül is Isten ajándéka. Isten buzdítja a választott lelket: Teremts csendet! 

(vö. Zsolt 4, 5). Ez a csend-teremtés az isteni teremtő erővel való együttműködés gyümölcse lesz. 

Isten az, aki a teremtés aktusával létre tudja szólítani azt, ami addig nem volt. Vagyis a lélek-

menyasszonynak – aki együtt akar szenvedni Krisztussal a világ üdvösségéért – a feladata az, 

hogy fogadja be és szeresse a csendet! Azáltal hogy hallgatja a csendet, és készséges, nyitott 

szívvel hagyja hatni magára, felfedezi, hogy a csend világában, mint valami meleg–ágyban a 

magocska   

  - kikel benne az Istenre figyelés, 

  - kivirul a lelkében az Istenre irányulás,  

  - kivirágzik szívében az istenszeretet és  

  - termést hoz az Isten és a felebaráti szeretet cselekedeteiben. Maga sem tudja, hogyan 

(vö. Mk 4, 27).  

 De eme aktív magatartás mellett mindig ott van az Istentől kapott (adott) ajándék, a 

passzív magatartás, amellyel befogadja Krisztus szenvedést, elviseli Krisztus halálát is, hogy 

azután majd része legyen Krisztus feltámadásában is. Ez a Húsvétvasárnap öröme. Nemcsak az 

együttszenvedő magatartás lesz a választott léleknek ajándék Istentől, hanem az együtt-

örvendezés is.  

 Talán elmondhatja: „Uram, a neked való öröm, a veled való együttérzés boldogsága a 

szenvedés idején is betöltötte a lelkemet. Megtapasztalhattam, hogy a szenvedés útja is a veled 

való egyesülés módja, a benned való elmerülés útja. 

 Ha Szent Pál figyelmeztetett: Ugyanaz az érzület legyen bennetek, mint Jézus Krisztusban 

volt! (Fil 2,? 1 Pét 4, 1), akkor az érzületek hasonlóságának az élménye a Krisztussal való 

egyesülésnek a módja lesz. Ez az ugyanazon érzület öröme, a szívek egyesülésének az élménye.  

 Krisztus titokzatos testének tagjaként való élet a kereszthordozás és a keresztre feszíttetés 

állapotában is az öröm reményét hordja magában. A nagypénteki sötétségben is a húsvét hajnali 

világosságot jelzi, a feltámadás dicsőségét. A Krisztussal való együttszenvedés, a Krisztussal 

való megdicsőülés zálogát is hordozza magában.  

 Ez a Krisztussal való együttszenvedés és az együtt megdicsőülés jövendő reménye (vö. 

Kol 1,27) kihat az egész földre. Isten a Zsoltáros által szólít fel mindnyájunkat: Dicsőítsenek az 

egész földön! (Zsolt 56, 6). Minél jobban részt tud venni a kiválasztott lélek Krisztus 



szenvedésében, annál inkább része lesz majd Krisztus megdicsőülésében is. Minél jobban meg 

tudja osztani a lélek-menyasszony az embertestvérekkel az ő együttszenvedését Krisztussal, mely 

vele egyesítette, annál többen fogják majd Istent dicsőíteni az egész földön.  

 Ez az az öröm, amely miatt a lélek-menyasszony nem vonakodik semmiféle áldozattól. 

Isteni Ura dicsőségének a kiteljesedése azután nemcsak a lélek-menyasszonyban lobogtatja fel a 

lélek örömét, hanem Jézus testvérei lelkében is. Az embertestvérek is Krisztus szenvedése 

kapcsán részesednek Krisztus kereszthalálában és feltámadásában. Minél jobban egyesül az 

emberek készsége a Krisztussal való együttszenvedésben a mennyei Atya szándékával, 

annál jobban fog megdicsőülni Isten az emberekben. Ennek a Krisztussal való 

együttszenvedésnek a gyümölcse azután nemcsak a földön hoz virágot, hanem az örökkévalóság 

életében is szüntelenül bontakozni fog.  

 

Befejezésül a 74. sz. énekből a 3. és 4. versszakot imádkozzuk:  

 Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, ó hívek ékessége!  

 Ártatlan tűrtél s minket megnyertél, ó szívünk édessége!  

 

 Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, mit tettél a világért!  

 Véredet ontod, testedet rontod Ádámnak rossz magváért.  

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 


