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Szent Patrik mellvértje

K
at

Ma, Szent Patrik ünnepén emlékezzünk Írország apostolára,
védőszentjére, aki nem volt ír, és eredetileg nem is Patriknak hívták…
Sok pontos adatot sajnos nem ismerünk az életéről, csodatételeiről és
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hittérítésének erejéről legendák maradtak fenn. Születésének pontos dátumát és
helyét sem tudjuk, valamikor a 4. század második felében, esetleg vége felé
született, az akkoriban római uralom alatt álló Britanniában, talán Wales-ben (de
van, aki Skóciát véli szülőföldjének). Eredeti neve Maewyn Succat volt.

us
.m

Élete eseménytelenül zajlott egészen addig, amíg ír kalózok a 16 éves pásztorfiút
el nem rabolták, és el nem adták rabszolgának Írországban. Hat éven át élt itt, itt
következett be megtérése, mivel úgy hitte, elrablása és rabszolgasorba kerülése
Isten büntetése volt hitetlenségéért. Sokat imádkozott, és egy látomást követően
megszökött és visszatért családjához.

K
at
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ik

Otthon azonban egyre inkább eluralkodott rajta az érzés, hogy vissza kell térnie
Írországba, és a pogányok kereszténységre térítéséért kell tevékenykednie. Még
nem érezte magát erre eléggé felkészültnek, ezért Galliába ment, és 12 éven át
egy kolostorban élt. A gloucesteri katedrális üvegablaka azt ábrázolja, hogyan
tanította Patrikot Szent Germanus, Auxerre püspöke:
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Írországba már felszentelt püspökként tért vissza. (Pappá szentelésekor vette fel a
Patrik – Patricius – nevet.) 20 éven keresztül járta az országot, leginkább a
nyugati és északi területeket, keresztelte az embereket és építette Krisztus
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egyházát. Monostorokat, templomokat, iskolákat alapított, és mire meghalt,
megszervezett, kiépített keresztény ír egyházat hagyott maga után.

us
.m

a

Halálának időpontját 460 körülre teszik. Március 17-én tulajdonképpen halálának
napjára emlékezünk. Már a 7. században Írország védőszentjét tisztelték benne.
Március 17-én nemcsak Írország ünnepel (parancsolt egyházi ünnep, és 1903 óta
Írország nemzeti ünnepe), hanem szerte a világon az ír közösségek is.
A legenda szerint Patrik a Szentháromság tanát, a három isteni személy egységét
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egy háromlevelű lóhere felmutatásával magyarázta az egybegyűlteknek. Így tette
érthetővé, hogy a három levél hogyan létezhet ugyanabban az egységben. A
lóhere vált március 17-én az ünnep szimbólumává és legfőbb díszítő elemévé.
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Egy legenda szerint Szent Patrik űzte el a kígyókat Írország területéről. Mivel
azonban az országban nemigen éltek kígyók korábban sem, a legenda alighanem
a pogányok vagy a kelta druidák elűzésére vonatkozik.
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Szent Patrik egyik legismertebb imádsága az úgynevezett Mellvért-ima. A
hagyomány szerint 433-ban írta. Lorica néven is említik, ami az ír hagyományban
védelemért könyörgő imádságot jelent, hiszen a latin lorica szót páncélzatot
jelent.

us
.m

Magamra öltöm a mai napon a Szentháromság segítségül hívásában rejlő
hatalmas erőt, a hit erejét a háromszemélyű egy Istenben, a mindenség
Teremtőjében.
Magamra öltöm a mai napon a hatalmat, mely Krisztus megtestesülésében
és keresztjében, feltámadásában és mennybemenetelében van, valamint
eljövetelében a világ megítélésére.

ik

Magamra öltöm a mai napon az erőt, mely a szeráfok szeretetében, az
angyalok engedelmességében, a pátriárkák imádságában, a próféták

ol

jövendölésében, az apostolok prédikációjában, a mártírok hitében, a
szüzek tisztaságában, a szent emberek tetteiben van.

K
at

Magamra öltöm a mai napon az ég erejét, a nap ragyogását, a hó
fehérségét, a tűz lobogását, a tenger mélységét, a föld szilárdságát, a
sziklák keménységét.
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Magamra öltöm a mai napon
Isten fényét, hogy vezessen engem,
Isten bölcsességét, hogy tanítson engem,
Isten szemét, hogy vigyázzon rám.
Isten fülét, hogy hallgasson rám,
Isten szavát, hogy szóljon hozzám,
Isten kezét, hogy oltalmazzon engem,
Isten szárnyát, hogy beborítson engem.

Magamra öltöm a mai napon a bűn kísértései ellen, minden rám törő gonosz ellen,
ki közelről vagy távolról, egyedül, vagy többedmagával támad engem.

ik

Krisztus legyen velem,
Krisztus legyen mellettem,

ol

Krisztus legyen bennem,
Krisztus legyen mellvértem,
Krisztus legyen pajzsom,
Krisztus legyen sisakom.

K
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Krisztus legyen minden ember szívében, ki rólam beszél!
Krisztus legyen minden ember ajkán, ki hozzám szól!
Krisztus legyen minden szemben, amely rám tekint!
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Krisztus legyen minden fülben, mely engem hallgat!

a

Magamra öltöm a mai napon a Szentháromság segítségül hívásában rejlő
hatalmas erőt, a hit erejét a háromszemélyű egy Istenben, a mindenség
Teremtőjében.

us
.m

Az üdv az ÚRÉ, a szabadítás az ÚRÉ, a megváltás KRISZTUSTÓL jön.
Üdvözítésed, a mi URUNK, legyen velünk mindenkor. Ámen.
Ennek az imának egy másik neve is van: A szarvasok kiáltása. Az elnevezés alapját

ik

egy másik legenda adja, amely szerint Szent Patrik és szerzetestársai életükre
törő üldözők elől menekültek egy erdőben, és ezzel az imával fohászkodtak az
Úrhoz védelemért. Az isteni segítség olyan formában érkezett, hogy üldözőik az
erdőben nem őket látták futni, hanem egy anyaszarvast és a kicsinyeit.
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A szarvasok kiáltása címmel zenésítette meg az imádság egy részét korunk egyik
legnagyobb élő zeneszerzője, az észt Arvo Pärt. A kórusművet 2007-ben írta, a
Louth Kortárszenei Társaság felkérésére. A megzenésített mű angol, illetve
különféle magyar portálokon is olvasható, fentebb idézett magyar szövege között
mutatkozik némi eltérés. A kórusmű angol szövege Szent Patrik imádságának a
következő részét idézi:
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Christ with me,
Christ before me,
Christ behind me,
Christ in me,
Christ beneath me,
Christ above me,
Christ on my right,
Christ on my left,
Christ when I lie down,

ol

ik

Christ when I sit down,
Christ when I arise,
Christ in the heart of every man who thinks of me,
Christ in the mouth of everyone who speaks of me,
Christ in every eye that sees me,
Christ in every ear that hears me.

K
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Ha hihetetlenül gyönyörű kórusmuzsikát akarnak hallani, elsőrangú előadásban,
kérem, kattintsanak erre a linkre.
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