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MÁRIA ÚTJA NEM A JÚDÁSÉ...
A Szentírás Isten szava, üzenete az emberhez. S mint
ilyen, benne a lehetőség, hogy ismételt olvasás során újabb
hozzám szóló üzenetre bukkanjak benne. A tapasztalat nem
újszerű, sokkal inkább megismétlődő. Hányszor történt már
meg velünk is, hogy amikor újra olvasunk egy bibliai részt,
újabb mélységeket fedezünk fel benne. Magam esetében
ehhez pedig még hozzá jön az elmúlt esztendei szentföldi
zarándoklat is megannyi meghatározó élményével és
tapasztalatával.
A nagyhét minden kétséget kizáróan a leggazdagabb
liturgikus hetünk, mely virágvasárnappal veszi kezdetét és
kiteljesedik a húsvét vigília ünnepével, s mint egy hatalmas
zenemű, elkápráztat húsvét nagyszerű titkával: Krisztus
feltámadt! Alleluja, hála legyen az Istennek, feltámadt
Krisztus!
Nagyhéten előszeretettel olvasunk Szent János
apostol
evangéliumából.
Tartalomban,
stílusban,
megfogalmazásban eltér a
másik három evangélista
írásaitól, evangéliumaitól.
Minden bizonnyal azért
annyira megkapóak leírásai
Szent János evangélistának
és apostolnak, mert egyrészt
Jézus Krisztus szeretett
apostola volt, másrészt
pedig minden sorából
kiérződik a hitelesség és a
személyes vonás. Az egyik
ilyen kedvenc történetem,
amelyet
már
nagyon
sokszor
átelmélkedtem,
Jézus Betániában történő
látogatása
hat
nappal
húsvét előtt. Lázár, testvéreivel - Márta és Mária – együtt
megvendégeli Jézust és apostolait. Mária azt teszi, amit
szíve diktál: drága nárduszolajjal keni meg Jézus lábát,
majd hajával megtörli. Az őszinte szeretet nem számolgat,
nem méricskél, csak ad. Mária értékrendje egészen más,
mint karióti Júdásé. Ő mindenben pénzt lát, most ablakon
kidobott pénzt. Ráadásul nem is őszinte, s álságos az érvelése
is: „Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és
miért nem osztottuk szét a szegények között?” Szent János

evangélista meg is jegyzi: „Ezt azonban nem azért mondta,
mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj
volt: ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta.” A
történet tovább folytatódik, érdemes elmélkedve átolvasni
(János evangéliumának 12 – 13 fejezetei).
Karióti Júdással (negatív hős) kapcsolatosan egy
szempontra szeretném most ráirányítani a ﬁgyelmünket.
Júdás esetében, aki minden bizonnyal a többi apostolhoz
hasonlóan sok időt töltött Jézus közelében, az árulás
gondolata nem egy bizonytalan, zavarodott pillanatnak az
eredménye. Érdemes leszögeznünk: az árulást Jézusnak egy
tanítványa hajtja végre. Ismeretlen személy nem is lett volna
képes e cselekedetre, mert nem volt abban a helyzetben, hogy
ezt tegye. Az árulást csak egy Jézushoz közel álló személy
tehette meg, egy tanítványa. Tehát egy olyan személy,
aki a többi tanítvánnyal együtt Jézussal élt és mesterének
tekintette őt. Hosszú idő
kellett ahhoz, hogy egy
ilyen döntés megszülessen
és érlelődjön benne, s aztán
eljusson magához az áruló
tetthez.
A
történet
üzenete
számunkra egyértelmű és
világos: ha valaki a bűn
útját választja, akkor az
ahhoz vezető út is hosszú.
Másrészt, ebben a hosszú
időben mindig van lehetőség
visszafordulni. A bűn
ugyanis nem egy pillanat
rossz döntése, hanem
a szív rosszindulatának
folyamatos növekedése.
Összességben
hálásak
lehetünk Júdás karakteréért, amelyet János evangélista oly
csodálatosan rajzolt meg. Hiszen azok az erők, amelyek
Júdás személyiségében összecsapnak, bennünk is fellelhetők.
Igazi húsvéti ajándék lehet számunkra ez a felismerés, s
az elhatározás, hogy ne a júdási utat válasszuk. Legyen
példaképünk Mária, aki azt tette, amit szíve diktált. S ezt nem
is szégyelli. Áldott Húsvétot!
Merlás Tibor - plébános
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JÉZUS PILÁTUS ELŐTT

A BETÁNIAI VACSORA
1

Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment,
ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból.
2
Ott vacsorát rendeztek neki. Márta felszolgált
és Lázár is a vendégek közt volt. 3Mária vett
egy font valódi nárduszból készült, drága olajat,
megkente vele Jézus lábát és megtörölte a hajával,
a ház betelt az olaj illatával. 4Az egyik tanítvány,
az áruló Júdás, aki elárulta, méltatlankodott
miatta: 5"Miért nem adták el inkább az olajat 300
dénárért, s miért nem osztották szét a szegények
közt?" 6De nem azért beszélt így, mintha a
szegényekre lett volna gondja, hanem mert
tolvaj volt: ő kezelte a pénzt és eltulajdonította,
amit rábíztak. 7Jézus így szólt: "Hagyd békén!
Hadd tegye, hiszen temetésem napjára teszi.
8
Szegények mindig vannak veletek, de én nem
leszek mindig veletek." 9Amikor megtudták,
hogy ott tartózkodik, a zsidók közül sokan
elmentek, nemcsak Jézus kedvéért, hanem hogy
Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból.
10
Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is
megölik, 11mert miatta sok zsidó elment oda, és
hitt Jézusban.
(Jn 12, 1-11)
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Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei
tanácsot tartottak és elhatározták, hogy halálra
adják. 2Megkötözték, elvezették, és átadták
Pilátus helytartónak.
Júdás kétségbeesése
3
Amikor Júdás, az áruló látta, hogy elítélték,
megbánta tettét, és visszavitte a harminc ezüstöt
a főpapoknak és a véneknek. 4"Vétkeztem mondta -, elárultam az igaz vért." "Mi közünk
hozzá? - válaszolták. - A te dolgod!" 5Erre az
ezüstöt beszórta a templomba, aztán elment és
felakasztotta magát. 6A főpapok fölszedték a
pénzt, de úgy vélték: "Nem szabad a templom
kincstárába tenni, mert vér díja." 7Tanácsot
tartottak, és megvették rajta a fazekas telkét az
idegenek számára temetőnek. 8Ezért hívják azt a
telket még ma is Vérmezőnek. 9Így beteljesedett,
amit Jeremiás próféta jövendölt: Fogtam a
harminc ezüstöt, annak árát, akit ennyire
becsültek, akit Izrael ﬁai becsültek ennyire, 10s a
fazekas telkéért adták, ahogy az Úr parancsolta
nekem.
(Mt27, 1-10)

JÚDÁS
Harminc ezüst, az üdvösség ára
s egy csók a nyugta érte,
mikor felér az Olajfák hegyére,
halálos csók a Mester homlokára.

Harminc ezüst, ez észbontó varázslat!
Felujjong régi énje,
vad indulókat zeng a pénz zenéje:
megveheti a világot magának!

Harminc ezüst, ez fogható, tömérdek,
bolond, ki más csodát vár!
Igaz, hogy látta feltámadni Lázárt
s tenger csodát még, ám vak most az érdek.

Meg is veszi, megy már ... De lesben áll
prédát kutat az éjben
csontos kezében hurkoló kötéllel
- harminc ezüstér' - a konok halál.

2

F.L

Túrmezei Erzsébet

JÉZUS TIBÉRIÁS TAVÁNÁL
1

Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal
Tibériás tavánál. Így jelent meg nekik: 2Együtt volt
Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá
a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus ﬁai, s még
két másik tanítvány. 3Simon Péter így szólt hozzájuk:
"Megyek halászni." "Veled tartunk" - felelték.
Kimentek és bárkába szálltak. De akkor éjszaka nem
fogtak semmit. 4Amikor megvirradt, Jézus ott állt a
parton. De a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus
az. 5Jézus megszólította őket: "Fiaim, nincs valami
ennivalótok?" "Nincs" - felelték. 6Erre azt mondta
nekik: "Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, s
ott majd találtok." Kivetették a hálót, s alig bírták
visszahúzni a tömérdek haltól. 7Erre az a tanítvány,
akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: "Az Úr az!"
Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az,
magára öltötte köntösét - mert neki volt vetkőzve -, és
beugrott a vízbe. 8A többi tanítvány követte a bárkával.
A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak
messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire.
9
Amikor partot értek, izzó parazsat láttak s rajta halat,
mellette meg kenyeret. 10Jézus szólt nekik: "Hozzatok
a halból, amit most fogtatok." 11Péter visszament, és
partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám
szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne,
nem szakadt el a háló. 12Jézus hívta őket: "Gyertek,
egyetek!" A tanítványok közül senki sem merte
megkérdezni: "Ki vagy?" - hiszen tudták, hogy az Úr
az. 13Jézus odajött, fogta a kenyeret, s adott nekik.
Ugyanígy halat is. 14Ez volt a harmadik eset, hogy a
halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.

PÉTER HÚSVÉTRA VÁR
Várlak, várlak. Mesterem, várlak.
Mikor jelensz meg énnekem?
Nem úgy, mint Magdaléna várt,
nem bolyongok temetőkerteken,
és nem keresem halott testedet.
Mint élő, örök Mesteremet várlak,
mert húsvét van, öröm zeng a világon
... és rám esteledett.
Tanítvány voltam, s megtagadtalak.
Tanítvány voltam. Láttam a csodád,
és hallgattam életadó szavad.
Szerettelek.
Kész volt a szívem, kész volt, én tudom,
mind a halálig elmenni veled.
Olyan erősnek éreztem magam.
S mindennek vége lett.
Menjünk halászni. Halász voltam én.
Legyek megint. Hiszen Simon vagyok.
Csak csupa seb az életem.
Majd csak eltengetem.
A bánatom
majd csak elaltatom.
A Genezáret gúnnyal néz felém.
Halát nem adja hálóm terhinek.
Rossz apostolnak, rossz vagyok halásznak,
jaj, nem vagyok jó semminek.

Mesterem, jöjj és jelenj meg a parton,
mondd meg, hova vessem a hálóm,
mondd, amit elvesztettem, hol találom.
(Jn 21,1-14)
Jöjj, kérdezd újra, hogy szeretlek-e!
Háromszor kérded és háromszor vallom.
Más a szavam és más az életem,
más az élet és más az akarat.
Tudsz mindent. Tudod: megtagadtalak,
mégis szeretlek.
Az élet és az akarat között,
Uram, teremts igaz harmóniát!
Sebzett, beteg tanítványéletem
égi erőért Utánad kiált.
Legelesettebb és legárvább lettem.
Végső reményem, hogy irgalmas arcod
húsvéti fényben felragyog felettem!
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A SZENTLÉLEK ÉS A FELTÁMADÁS
A szadduceusoknak, akik azért tévedtek, mert nem
hittek a feltámadásban, ugyanis nem jól ismerték az Írást,
Jézus ezt mondja: Nem az a baj, hogy nem ismeritek az Isten
hatalmát, a Szentlelket? Az Írás szerint Isten felvéve a kapcsolatot
Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, kinyilatkoztatta nekik szeretetét,
intimitásába vonta őket. Milyen szeretet lenne Isten részéről, ha
hagyná elpusztulni, megsemmisülni barátait, amikor megteheti,
hogy örökké éljenek?
Isten teremtő Isten, aki a nemlétből hozta elő a létezőket - szabad
elhatározásából, szeretetből. Ha erre képes, akkor megteheti azt
is, hogy fölkelti a porból Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, és
mindazokat, akiket szeret. A szeretet ugyanis nem engedhet meg
olyan világot, ahol nincs ott az, akit szeret.
Jézus saját benső világából veszi az érvet a szadduceusok ellen.
Nem azért lesz feltámadás, mert van bennünk valami romolhatatlan
szellemi rész - az egyébként is csak a lélek továbbélése lenne , hanem kizárólag azért, mert Isten mindenható és egyedül jó.
Az apostoli hitvallásban kétszer szerepel az omnipotens jelző.
Mindjárt az elején: "Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek
és földnek Teremtőjében"; és ott, ahol Krisztus feltámadásáról,
megdicsőítéséről van szó: "Felment a mennybe, ott ül a mindenható
Atyának jobbján".
Isten mindenhatósága tehát nem azt jelenti elsősorban, hogy
bármit megtehet, amit akar, ez nem biblikus kifejezés, hanem
mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy a semmiből teremt, és
feltámaszt a halálból.
Jézus olyan emberi életet élt, amelyet a legteljesebb mértékben
rábízott a teremtő Szeretetre. Elkövetkezendő halálunk
megkerülhetetlen ténye megköveteli tőlünk is, hogy Istent vagy
teremtő és feltámasztó Istennek valljuk, azaz Mindenhatónak,
és akkor ráépítsük egész egzisztenciánkat, vagy pedig, ha nem
tudunk hinni az ő feltámasztó erejében, ne is törődjünk vele:
enélkül hinni értelmetlen.
Isten erősebb a halálnál
Sajnos sok magyar katolikus hívő egyszerűen nem ismeri az
Isten hatalmát, nem hisz a feltámadásban, nem várja a holtak
feltámadását. Istent csak az evilági dolgok zökkenőmentességét
biztosító és hiánypótló automatájának tartja. Logikusan
végiggondolva: mindaz, aki Istenről nem feltételezi, hogy erősebb
a halálnál, igazából a halált isteníti, hiszen ezt tartja az élet végső,
kikerülhetetlen és megfellebbezhetetlen tényezőjének, ennek
tulajdonítja az utolsó szót. Ezért épül ma körülöttünk a halálisten civilizációja. E bálvány mögött persze a sátán bújik meg, aki
kezdettől fogva gyilkos, és a hazugság atyja.
Isten az élet
Szent Pál a damaszkuszi úton látta a feltámadt Urat. Szent Pál,
akiben Isten kinyilatkoztatta Fiát, így kiált fel egy nap: Halál, hol
a te győzelmed? Az Élet elnyelte a halált! (1Kor 15,55) Isten maga az
Élet és az Élet Szerzője. A megdöbbent kiáltás: "Jézus feltámadt!"
felhangzik Húsvét hajnalán Mária Magdolna, a szent asszonyok,
majd az apostolok ajkán, és egyre erősödik a századok boltozatai
alatt minden nyelven, az utolsó napig. Jézus feltámadásában
megnyilatkozott az isteni hatalom. Hiszen gyöngeségében ugyan
megfeszítették, de Isten erejéből, vagyis hatalmából él, és ő az,
akit feltámadása óta Isten hatalmas Fiául rendelt (vö. Róm 1,4). A
görög eredetiben a hangsúly az erőn, a hatalmon van.
Ez cseng vissza a Máté evangéliumban Krisztus szájából:
Minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön
(Mt 28,18). Az Efezusi levélben pedig Szent Pál az összes
lehetséges szinonimát felhasználja az isteni hatalom jelzésére,
amikor a megdicsőült Krisztusról ír. Isten a maga istenségének
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legteljesebb erejét vetette be a názáreti Jézus feltámasztásának
műve során. Jézus feltámasztása a teremtéshez hasonló isteni
mű, az isteni Mindenhatóság legnagyobb műve ebben a világban
és a történelemben. (A teremtés még nem ebben a világban és
nem ebben a történelemben ment végbe, hiszen épp az volt a
történelem és a világ kezdete.) A történelemben még az utolsó nap,
a világ átalakulása sem lesz annyira az isteni hatalom megjelenése,
mint a názáreti Jézus feltámasztása.
Ha mindezt kicsit közelebbről megvizsgáljuk, kiderül ennek
a hatalomnak igazi természete: a Szentlélek Isten személyes
mindenhatósága nyilvánul meg itt, mint erő, ő viszi végbe Krisztus
feltámasztását. A legősibb és legpontosabb megfogalmazása
Krisztus feltámadásának, hogy az Atya támasztotta fel a
Szentlélekkel. A mindenható erő tehát nem valami energia, hanem
Isten személyes mindenhatósága, maga a harmadik isteni személy.
"Isten erejéből élünk"
A Szentírás tanít csalatkozhatatlanul erre, csak talán nem
ﬁgyeltünk fel rá eléggé. Szent Pál így ír: Ha bennetek van annak
Lelke, aki feltámasztotta Jézust halottaiból, ő, aki Krisztus Jézust
halottaiból feltámasztotta, életre kelti a ti halandó testeteket is, bennetek lakó
Lelke által (2Kor 4,14). A Lelke által és hatalmával, ezek szinonim
kifejezések. Ezért az Írás felváltva szól Isten erejéről, hatalmáról,
illetve a Szentlélekről, ugyanabban az értelemben.
Szent Pál a korintusiaknak például így ír: Gyöngeségében ugyan
megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne,
de Isten erejéből élünk (2Kor 13,4). Szent Péter pedig ugyanerről:
Krisztust test szerint megölték ugyan, de a Lélek szerint életre kelt (1Pét
3,19). A Szentlélek Isten cselekvése a maga mindenhatóságában.
Ezért hívja az Anyaszentegyház nagy események előtt: "Teremtő
Lélek, jöjj közénk!" Mindig teremtő, nem alakító, nem díszítgető,
nem a problémákat elfedő. Ahol a szent liturgia említi az
Isten Lelkét, ott a Teremtéshez hasonló isteni erő árad: a
konszekrációban, a transzszubsztanciációban, amikor a kenyér
és a bor színe alatt a feltámadt Krisztus megjelenik, lényegében
ugyanaz történhet, mint amikor feltámadt Jézus. A Szentlélek
megteszi, hogy millió és millió helyen találkozzon híveivel, immár
a hit sötétjében. A feloldozásban is ilyen erő árad: megsemmisül
a múlt. Ezért Szent Lukács evangéliuma az angyal szavát idézve,
mintegy párhuzamos kifejezésként ugyanazt ismételi, amikor így
szól Máriához: A Szentlélek száll tereád, a Magasságbeli ereje borít
el téged (Lk 1,35). Ez zsidós beszéd, gondolatismétlés, vagyis a
Szentlélek maga a Magasságbeli ereje.
Barsi Balázs (vigilia.hu-1998)
(Folytatása következik)

Túrmezei Erzsébet

ÁMON, AZ ÁCS
Két szálfát hoztak Ámon udvarára
és szólt a főpap: „Ámon, jól ﬁgyelj:
Kereszt legyen. Ne félj! Meglesz az ára.
Durva, nehéz… Ne faragj rajt' sokat.
Sürgős.” És Ámon munkához fogott.
Fejszecsapások hullottak a fára.
Akkor hajnalodott.
Felkelt az asszony is, a gyermek is.
„Édesapám, milyen két furcsa fa.
Mi lesz belőle?” „Eriggy Salomé,
ne is kérdezd!”– döbben föl az apa
Kis Salomé vidáman elszalad.
Milyen erős a nemrég béna láb!
De jó is volt Jézushoz vinni őt,
követve szívük halk sugallatát.
Csodálatos volt az a pillanat!
Ámon dolgozik. Készül a kereszt.
Nehéz a szíve. Ki is hordja majd?
Valami gyilkos, lator, lázadó
nyomorult emberteste függ le rajt.
Akárkié, annak nem hirdetett
bocsánatot szelíd Názáreti,
mint őneki.
A kis Salomé sírva jő megint:
„Édesapám, ne ácsold azt a fát,
valami úgy fáj a szívem körül.”
Ámon, az ács, verejtéket törül.
És két pribék cipeli már tova.
„Hová, emberek? Csak azt, hogy hova
kinek? Szóljatok! Két kérges kezem
keresztet, mást mindennap annyit ácsolt,
de soha semmit ilyen nehezen!”
„Eh, valami hamis próféta volt.
Jézus. Hiszen hallhattad a nevét.
Nem emlékszel rá?” „Jaj! emlékezem.”

„Ámon, vidd már a pénzt. Kell a kereszt.
Durva, nehéz. Éppen jó lesz neki.
Ha igazán Isten ﬁa, ne félj,
majd leszáll róla a Názáreti.
Őrajta lesz, nem a te válladon.”
Ámon csak áll, csak áll, s két szót dadog
szünettelen: „Nem adom. Nem adom.”
„Megvettük, Ámon. Mi közünk veled?
Ácsolhatsz egyet önmagadnak is.
Ma az ács ﬁa, holnap meg az ács.”
„Nem, nagyurak, kérlek, ma engemet.
Énrám sújtson le ostor, kalapács!
Ártatlan Ő. Annyit vétkeztem én.
A gyermekemet gyógyította meg!
Ha vért akartok, itt van az enyém!”
„Elég volt, Ámon. Vidd a pénzedet.”
Kavargó, lármás, gyülevész menet.
Látni akarnak, egymáson taposnak.
„Ni hogy' vérzik! Ni már megint verik!
Odanézzetek, már megint leroskad!”
Ki hederítne rá, hogy valaki
ott tördeli kezét a vad menetben:
„Nem az övé! Az enyém, az enyém!
Nekem adjátok! Az az én keresztem!”
Csak másnap reggel vetődik haza.
Semmit se szól, semmit se kérd az asszony.
A nagy kereszt ott állt a Golgotán
s ő fenn maradt, hogy álmatlan virrasszon,
és faggassa a kereszt titkait,
a nagy keresztét… hiszen az övé volt…
ő ácsolta… Virrasztott végtelen,
míg el nem kezdett pirkadni az égbolt.
Most hazajött. Az asszony is remeg.
Egymásra néznek; sír bennük a bánat.
Szívükbe hasít az a kacagó,
boldog gyermekhang. Szegény Salomé,
szegény, ó mit se sejt. „Édesapám,
álmomba' láttam ám édesapámat!
Ékes királyi széket faragott
két nagy-nagy fábul. S az Úr Jézus ráült.
Koronája volt. De egész olyan volt,
mint mikor meggyógyította a lábom.
Fényes angyalok álltak körülötte
és uralkodott az egész világon.
Édesapám, úgy-e gyönyörű álom?”
Ámon sötét szeme látóra tágul:
„Királyi széket… faragtam neki…
és uralkodik az egész világon?
Királyi szék lesz véres keresztfábul…
A te váltságod az Ő vére, Ámon.
Igen, kis Salomém, egyetlen lányom,
gyönyörű álmod volt: próféta-álom!”
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HOGYAN OSSZUK BE A KICSI FIZETÉST
Sajnos, erre külön recept nincs. Ha nulláról indulunk és
segítséget nem kapunk, nagyon nehéz; különben minden
kezdet nehéz, ezt tudomásul kell venni.
Nehéz párhuzamot vonni a mai ﬁatalok és a hatvanhat
évvel ezelőtti ﬁatalok között. Egyben azért megegyeznek,
az élet legszebb szakasza a ﬁatal kor; így volt ez száz évvel
ezelőtt és így van ma is.
Az én ﬁatalkorom és a velem egykorúaké arra az
időre esett, amikor elhallgattak a fegyverek, vége lett a II-ik
világháborúnak, szegénységet, nyomort hagyva maga után.
Mi, ﬁatalok, ennek ellenére boldogok voltunk, örültünk
egymásnak, örültünk, hogy befejeztük a tanítóképzőt és
van diplománk, már semmi baj nem érhet. Főleg annak
örültünk, hogy élünk.
A ﬁzetésünk minimális volt, nem volt mit beosztani.
Nem támaszthattunk igényeket, bár voltak álmaink és
reménykedhettünk egy szebb jövőben.
A szüleink nem tudtak segíteni, így aztán teljesen
magunkra voltunk utalva. Nagyon megtanultuk, hogy
„csak addig nyújtózz, ameddig a takaród ér”!
Amikor már egy kicsit emelték a ﬁzetést, egy év
alatt annyit tudtam félretenni, hogy egy kabátot tudtam
csináltatni magamnak, aminek nagyon örültem. Ezért
én dolgoztam, ez az én munkámért kapott pénzből van,
Isten segítségével. Így spóroltam évről-évre, mindig a
legszükségesebbet megcélozva.
Pár év múlva, amikor már ketten voltunk a férjemmel,
könyebben ment a tervezgetés, de ez az állapot csupán két
évig tartott. Álmodtuk mi, hogy az életünk szép lesz, de
annyi kudarc és bukás ért bennünket – de erről, azt hiszem,
írtam már. Isten soha nem hagyott el, mindig megsegített,
hogy újra kezdjük.
Emlékszem egy nap nagy gondba voltam. 25 lejem volt
csupán és azt kellett úgy beosztani, hogy mindenre jusson.
A piacra mentem. Az illető akitől vásárolni akartam, nem
tudott a 25 lejből visszaadni, mondván, hogy váltsam fel.
Egy idősebb ember egy kosárban árult sorsjegyeket. Oda
mentem és kértem váltsa fel a 25 lejt. -Vegyen egy sorsjegyet
– mondta. Velem volt a kisﬁam, aki kettő és fél eves volt.
A férﬁ biztatására a gyermek kivett egy sorsjegyet és 25 lej
nyeremény volt benne. Sem azelőtt, sem azóta soha nem
vettem ilyen nyerő cédulát, de akkor nagyon jól jött.
Isten segítségével ismét visszanyertük állásunkat. Nagy
ﬁzetésünk soha nem volt, beosztva mindig arra ﬁgyeltünk,
mi az ami az élethez szükséges és nélkülözhetetlen. Volt egy
füzet, – ma is megvan -, ahova férjem minden hónapban
feljegyezte mennyi kell konyhára, szolgáltatásra, ruhára és
előre nem látott kiadásra.
Így telt el lassan 47 év, állandó reménykedéssel és
tervezgetéssel, de nyugodt lelkiismerettel, hogy amit
szereztünk Isten segítségével, a mi munkánk eredménye;
és akkor férjem visszaadta lelkét teremtőjének.
15 éve már egyedül osztok-szorzok, de már nem írom
füzetbe, fejből tudom mit vehetek, mire elég a nyugdíj.
Adósságom nincs, kölcsönt soha nem kérek, nagy terveim
nincsenek. Nagyobb gondom akkor volt, amikor a víz

és gázcsöveket cserélték. A csövek cseréjére megvolt a
pénzem, de egy fűtőtestre már nem. A gyerekeimet nem
akartam az én gondommal terhelni, nekik is megvolt akkor
a saját gondjuk, mint általában mindenkinek abban az
időben. Sebaj, - gondoltam –, a konyhai gázzal melegítek
és lassan összegyűjtöm a pénzt a fűtőtestre. Gondokba
merülten járkáltam a piacon, amikor hátulról megszólít
valaki: -Margit néni, nem adja el azt a darab földet ott, ahol
a többi testvérének is van, illetve volt? Ők már eladták.
Aki eddig dolgozta, már nem akarja tovább művelni; nincs
értelme, mert el van savasodva a föld a sok műtrágyától.
-Kinek adnám el? –kérdeztem. -Van egy amerikai – mondta
az asszony -, aki farmot akar ott csinálni és összevásárolta
azokat a gyenge földeket, igaz nagyon keveset ad érte.
Másik nap kimentem a falumba és eladtam az illetőnek
azt a darab földet. Annyit kaptam érte amennyiért egy
konvektort vettem és beszerelték. A föld még mindig ott
áll, farm nem lett, de van fűtőtest a lakásban.
Valaki azt mondta “szerencsés véletlen”. Én hiszem, hogy
semmi nem történik véletlenül. A különböző helyzetek
vagy események Istentől küldött üzenetet hordoznak és
hozzájárulnak Isten terveinek megvalósulásához.
A pénzre nagy szükség van a mindennapi élethez,
de nem minden. Nem érdemes és nem szabad mindent
feladni érte. Sok ﬁatal elvándorol idegen országba, feladva
hazát, családot, emberi méltóságot csak azért, hogy sok
pénzt szerezzen. Itthon kell újra és újra próbálkozni.
“ Kudarc, bukás az ember sorsa,
Az újrakezdés az élet titka.”
M.M.
Az én lakásom nagyon szerény, de nekem nagyon kedves
a benne levő bútorokkal, tárgyakkal együtt. A bútorok, a
tárgyak kopottak, velem elöregedtek, megkoptak. Néha
arra gondolok, ezt vagy azt ki kellene már dobni, de
eszembe jut, hogy örültem neki akkor, amikor megvettem
és amikor még használható volt.
Arra a kérdésre, hogy elég-e a nyugdíj a számlákra és
gyógyszerre is, azt válaszolhatom, hogy Isten segítségével
igen, elég. Nekem már nincsenek nagy terveim, igényeim,
azért azt a kevés pénzt be tudom osztani, hogy mindenre
jusson.
“Ha visszanézek a megtett útra, mit jártam eddig beléd fogózva,
A szívem hálás, magasztal Téged,
Köszönök mindent Jézus tenéked.”

Jurka Margit
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EGY SZEM CUKORKA ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
A mai világot sokszor nevezzük „anyagias” világnak, és
biztos van alapja is ennek a megnevezésnek mert hát
életünk lassan a pénz körül forog, lassan a pénz uralja
életünket...a külsőségek fontosak...
Emlékszem kicsi koromban édesanyám sokszor küldött
tejért korán reggel; ha nem álltunk sorba idejében akkor
már nem kaptunk és nem azért, mert nem volt pénzünk
rá, hanem mert nem volt kapható a boltban. Hosszú
sorokat álltunk kenyérért is meg húsért, de azt hiszem
erről az időről többet tudnának mesélni szüleim. Mégis,
felnőttként visszagondolva az akkori időkre, nem érzem,
hogy boldogtalan lettem volna, vagy éheztem volna,
vagy nélkülöztem volna, vagy sírtam volna, hogy nekem
milyen nehéz; hanem örültünk, mert míg sorba kellett
állni, addig beszélgethettünk a szomszéddal, addig sem
kellett tanulni ☺. Amikor pedig az asztalra került az étel,
annak szívből tudtunk örülni....
Ma elnézem gyermekeimet...Válogatnak, a nagy
kínálatból nem tudják mit is válassznak, legyen az
étel, ruha, cipő, játék, bármi. Kisebb korukban, mikor
bementünk egy-egy élelmiszer boltba, sokszor piros
arccal és idegesen jöttem ki, mert a gyermekem hisztizett
hogy neki ez meg az kell; persze a díszes csomagolás
vonzotta őket, nem számított mit is rejt magában. Aztán,
ahogy nőttek, próbáltam megmagyarázni nekik, hogy
bizony nem vehetünk meg mindent amit akarunk, mert
a pénzt amit kapunk a munkánkért be kell osztani több
mindenre. Ahogy csak egy ártatlan gyermek tud nézni a
nagy szemeivel, úgy néztek rám értetlenül, mint aki nem
ért semmit. Aztán egyszer az otthonunkban elvették az
áramot (ami az én gyermekkoromat juttatta eszembe), és
a nagylányom meglepődve tapasztalta hogy nem megy
sem a mikró, sem a tévé, nem megy a mosógép sem,
nincs villany sehol. Amikor visszaadták az áramot, csak
annyit mondtam: látod, ezt is meg kell ﬁzetni....
Azóta mikor vásárolni megyünk, és nagyon megteszik
neki valami, így kezdi: mamika, ha marad pénzetek,
akkor ezt megveszitek nekem? És higgyétek el, hogy
nagyon nehéz egy szülőnek nem megvenni azt, amire
éppen nagyon vágyik a gyermeke; mégis, hiszem hogy
ez a helyes, bármennyire is nehéz sokszor....
Merk atya idejében volt egy szabály: egy szem cukort sem
kaptál ingyen, meg kellett dolgoznod érte. Emlékszem,
egyszer el akart vinni bennünket kirándulni, de nem azt
kérdezte: „Ki szeretne kirándulni egyet?” hanem mise
után, odaállt a ﬁatalok elé és azt kérdezte: ”Kinek van
ideje maradni kitakarítani a hittantermet? Néhányan
jelentkeztünk is. Mikor bementünk a sekrestyébe, akkor
árulta csak el, hogy valójában nem is takarításról van

szó, hanem egy kirándulásról, és hogy kérdezzük meg
otthon hogy elengednek-e... Hát el tudjátok képzelni,
mekkora volt az öröm....
Tudunk-e ma így örülni valaminek? Nagyon nehéz egy
szülőnek azt mondani gyermekének, ezt most nem
veszem meg neked, vagy megveszem, ha megdolgozol
érte, vagy ha kiérdemled. De hiszem, hogy sokszor
ezt kell tennem, ahhoz hogy megtanuljon értékelni
dolgokat. Nem tálcára téve, készen felszolgálni; dolgozz
meg érte: pakold el a ruhád, vagy tégy rendet, pakold el
a szétszort játékokat. Öltözz fel egyedül és utána jössz
vacsorázni, vagy olvasok nektek mesét, vagy kimegyünk
játszani. Persze könnyebb lenne nekem elpakolnom a
játékot, vagy hamarabb elindulnánk, ha én adnám rá a
ruhát, de úgy látom hogy ilyen kis apró dolgokért való
megküzdéssel kell megtanítani őket az életre, az apró,
kis örömök értékelésére.
Ebben az elanyagiasodott világban, amit még fontosnak
tartok, és amire nagyon is oda kellene ﬁgyelnünk az az
IDŐ, mert a pénz, a javak utáni vágyakozásunk elveszi
tőlünk az Istennel töltött időt, a gyermekeinkkel töltött
időt, a barátokkal töltött időt, az idős szüleinkre áldozott
időt...
Van Zoránnak egy dala, amit lehet, hogy sokan
ismernek. Mi a férjemmel, nemrég fedeztük fel. Azóta
amikor kocsival utazunk, szinte mindig meghallgatjuk
ezt a számot, mert annyira megérintett bennünket
és szerintünk nagyon sok mondanivalója van. Hadd
zárjam soraimat ennek az éneknek a szövegével, hiszen
a pénznél sokkal fontosabbb a szeretteinkkel töltött
idő. Ha nem ﬁgyelünk eléggé rájuk, talán elmegyünk a
pénznél, ruhánál, kocsinál, vagyonnál értékesebb dolgok
mellett és lemaradunk sok valódi, boldog pillanatról.
Májer Enikő
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Sztevanovity Zorán

AZ IDŐ ÉS A PÉNZ

ÜRES BÖLCSŐT RINGAT
A HOLD FÉNYE

Nem is tudom hol kezdjem ezt a pár sort, gondolatot, amit
szeretnék veletek megosztani. Soraidat olvasva a honlapon Sanyi,
annyi kérdés és válasz fogalmazódott meg bennem is, hogy úgy
gondoltam tollat ragadok és írok pár sort. Itt most elsősorban
személyes tapasztalatomat és véleményemet szeretném kifejteni.
Soraidból egy igen egyszerű mégis bonyolult kérdést
következtettem le és peddig: mennyire fontos a pénz?
Talán ebben az elanyagiasodott világban nagyon sokan azt
mondanák, hogy a legfontosabb. De nem így van. Velem is előfordult
és biztos már mással is, hogy azt gondoltam: minél több van annál
boldogabb vagy. De szerencsére hamar „felébredtem”, hogy ez egy
nagy tévedés. A mai időkben nagyon sokan siránkoznak, hogy nem
elég erre, nem futja arra, de vajon miből van hiány? Véleményem
szerint időhiányuk van az embereknek. Nincs idő egymásra,
házastársra, gyermekre, barátra, rokonra, közösségre, imára és
néha saját magunkra sem. Ebben a túlhajszolt világban nincs idő
Istenre? Természetesen nehéz a gazdasági helyzet, keményen kell
dolgozni a megélhetésért, a túlélésért, de vajon csak most? Anno,
50-70 évvel ezelőtt, őseinknek nem kellett? Vajon ők most mit
szolnának a mi folytonos siránkozásunkhoz, most amikor adott a
tehnika, egyszerűbb a közlekedés, most, amikor minden gépesítve
van és alig van ﬁzikai munka. Szerintem szívesen cserélnének
velünk! Vagy mégsem? Régen többet beszélgettünk egymással, nem
voltunk ennyire elfoglaltak, volt időnk mindenre, hétköznap volt
időnk templomba járni. Elnézem a csütörtöki gyerekmiséket, hát
siralmas, hol vagytok ti felnőttek, kik elhozzátok gyermekeiteket
kicsi koruktól, úgy mint hajdanán: hol van a tűz EMBEREK?
Ennyire fontos lenne a pénz, hogy már nincs időnk az imára, a saját
lelkünkre, nincs szükségünk egy közösségre, ahová tartozzunk. Én
csak ámulva hallgatom, mikor ismerőseim mesélnek a régmúltról,
mikor húszan-harmincan voltak szerdánként Kolpingon-délutánon;
a péntek esti mise után, milyen sok asszony maradt takarítani; hol
van az a rengeteg ﬁatal a szombat esti énekpróbákról és már az
első csütörtöki éjszakai szentségimádást meg se merem említeni. Mi
változott meg ennyire? Ennyire nagy volna a kényelem? Vagy talán
félünk egymást megszólitani, ehelyett ülünk otthon az internet előtt
vagy nézzük a valóságshow-kat és hagyjuk magunkat befolyásolni
negatív irányba. Változzunk és változtassunk: járjunk el sűrűbben
szentmisékre, énekpróbákra, ne sajnáljuk ezt a kis időt magunktól,
a közös találkozásoktól, merjünk kinyílni hiszen annyi jó ember
van, akivel találkozunk nap mint nap és elmegyünk egymás mellett.
Kívánok mindenkinek bátorságot és áldott húsvétot!

Hétfő volt, mikor született
Én kivártam volna, de nem lehetett
Tudod, a számla nagy, a munka se vár
S jött a hír, hogy a ﬁam már jár
Aztán láttam, ahogy nevet és fut elém
Hogy ő pont olyan lesz, mint én
Majd ugyanolyan lesz, mint én
Üres bölcsőt ringat a Hold fénye
S mindig ez a mese vége
Apa, mikor jössz? Fiam, mennem kell
Az élet csupa kötelesség
De sokat leszünk együtt még
Neked hoztam, nézd, egy kis ajándék
Apa, pont ilyen lasztira vágyom rég
Gyere, taníts meg rá, hogyan dobjam el
Fiam, játszunk majd, de most mennem kell
Viszi lehajtott fejjel, egy könnycsepp se jön elő
Úgy dobom majd, mint ő
Mondja, olyan leszek pont, mint ő
Üres bölcsőt ringat a Hold fénye
S mindig ez a mese vége
Apa, mikor jössz? Fiam, mennem kell
Az élet csupa kötelesség
De sokat leszünk együtt még
Komoly gimibe jár, soha nem tanul
Mégis népszerű kölyök, nekem ez sem új
Apa büszke rád, de most beszélnünk kell
Csak mosolyog, aztán így felel
Tudod, énnekem most, apa, csak a kocsikulcs kell még
És ha megengeded, elmennék
Üres bölcsőt ringat a Hold fénye
S mindig ez a mese vége
Fiam, mikor jössz? Apa, mennem kell
Az élet csupa kötelesség
De sokat leszünk együtt még
Tudom, jó sora van, messzi városban él
Hosszú út, mire ideér
A minap fel is hívtam, mikor láthatnám
Ha néha felénk nézne, bizony nem bánnám
Apa, túl sok a dolgom, s a ﬁam is vár
Ugye jól vagy, jó, hogy hívtál
Nagyon jó, hogy felhívtál
Még valamit mondanék, de letette már
S csak rohan, pont, mint én
A ﬁam, pont, mint én
Üres bölcsőt ringat a Hold fénye
S mindig ez a mese vége
Fiam, mikor jössz? Apa, mennem kell
Az élet csupa kötelesség
De sokat leszünk együtt még...
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ISTEN HÁTTERE, A GONDVISELÉS

ARAB MESE

A mai világban egyre inkább úgy tűnik, hogy Isten helyét
fokozatosan átveszi valami más. Egy olyan dologról van
szó, amitől sokszor úgy érezzük, hogy a boldogságunk,
nyugodtságunk, békénk, biztonságunk függ. Ez nem más,
mint a pénz, az anyagi hátterünk. Mindezeket viszont
tartósan csak Isten tudja biztosítani.
Pedig alapvetően a pénz csak egy eszköz arra, hogy
bizonyos dolgoknak a fontosságát reﬂektálja, egy eszköz
arra, hogy az igényeinket kielégítsük lehetőségeink szerint,
egy eszköz arra, hogy segítsünk másokon, és eszköz Isten
segítségéhez, áldásaihoz, és megpróbáltatásaihoz is. Tehát
az élethez kell, és jó, ha minél több van belőle ☺.
Viszont, ahogy az életünket és mindenünket a Jó Istentől
kaptuk, úgy a vagyonunk is akármilyen kicsike vagy nagy,
az is tőle van. Ennek a keresztény életünkben látható
alakot kell öltenie. Tanúságot kellene tegyünk arról, hogy
rá tudjuk bízni Istenre életünket, és hisszük azt ,hogy Ő
gondoskodik rólunk.
Emlékeszem, hogy pár héttel ezelőtt egy egész evangéliumi
sorozat szólt erről:
„Azért azt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok a ti
életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, se a ti testetek felől,
mibe öltözködjektek. Avagy nem több az élet hogynem az
eledel, és a test hogynem az öltözet? Tekintsetek az égi
madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe
nem takarnak, és ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem
sokkal különbek vagytok azoknál?”(Máté 6:24-26)
Egyik jele annak, hogy bízunk Isten gondviselésében az
lehet, hogy a gazdasági válság által megapasztott havi
családi büdzséből, aminek talán nagy részét kölcsön
részlete teszi ki, amelynek a plafonját minden hónapban
súroljuk, megpróbálunk egy kicsike részt adományokra
fordítani, olyan helyre irányítani, ahol nagy szükség van
rá. Ha megvizsgáljuk környezetünket nagyon sok hasznos
helyet találunk. Én hiszem, hogy a Jó Isten ezt megáldja.
Tegyétek próbára!
Több barátom is mesélt arról, hogy amikor nagyon
meg voltak szorulva, csodaszerűen bekopogott egy
ismerős, aki váratlanul támogatást nyújtott az akkori
problémáikra. Egyetemi éveim során az ottani lelkészség
közösségében, bátran terveztünk programokat, és a jó
Isten mindig kirendelte, amire szükségünk volt. Működik
a Gondviselés, és Isten gondviselésében mi vagyunk
az eszközök. Csak minket tud használni, hogy általunk
segítsen barátainkon, hiszen a pénzt a mi kezünkbe adta,
hogy gazdálkodjunk vele. Ő nem tud a mennyből ledobni
pénzt, vagy legalább is úgy tűnik, hogy nem akar, mert a
mi kezünkre bocsátotta.
Valószínűleg ismerős mindenkinek a közmondás: „Ki mint
vet, úgy arat”. Ha a vagyonunkat bezárjuk a markunkba,
és erősen szorítjuk, nem tudunk az Isten által küldött
ajándékok után nyúlni. Ehhez először ki kell nyissuk a
markunkat, és el kell engednünk, amit annyira szorítunk.
Nagy és kemény kihivás ez. Próbáljunk fejlődni benne...

A várost körülzárta az ellenség, de nem támadta meg.
Blokád alá vonta, senki sem tudott kijutni onnan. A
városlakók azonban tovább élték az életüket mint
korábban, pedig tudták, hogy az öles várfalak alatt
óriási többségben táborozó ellenséges hadak erővel is
elpusztíthatják őket. Az ostromló király azonban nem
akart vérontást, ezért hadvezérét küldte be a várba,
imígyen: „Öltözz álruhába, osonj be egy rejtett kapun
és egyenesen menj a város piacára! Vásárolj bőségesen
és közben ﬁgyeld őket, hogyan viselkednek egymással!”
Az álruhás vezér így tett és a piacon hamarosan beszédbe
elegyedett az árusokkal. Meglepte őket, hogy vidámak,
derűsek, tiszta arcúak. Mintha nem is lennének körülvéve
hatalmas ostromra kész sereggel. Harmadnapra azt
is megtudta, hogy tiszta a szavuk és tiszta a kezük is,
mérlegük pedig egyenes. Egyszer egyik kereskedő azt
mondta neki: „Uram, én ezt az árut szívesen odaadom
neked, de ha jobbat akarsz, akkor gyere ki holnap kicsit
korábban, és lejjebb e soron, van egy másik kereskedő,
nála a legjobb ez a portéka, és nem is drágább!”. Másnap az
emberünk úgy találta, ahogy tanácsolták neki. Visszament
a királyához és jelentette, amit látott és hallott. A király
sokáig töprengett, majd kijelentette: A vár bevehetetlen,
tehát várnunk kell. Hónapokkal később újabb próbát tett a
vezére, ismét álruhában, más kereskedőkkel próbálkozott,
de ugyanazt tapasztalta: tiszta tekintetek, egyenes szavak,
megbízhatóság. „Tovább kell várnunk”. Évek múltak el,
míg a vezér végre „jó hírrel” jelentkezett: „Becsaptak,
Uram, becsaptak és azt is láttam, hogy becsapják egymást
is!”. A Király fölkelt és rendelkezett. „Készülődjünk,
holnap támadunk. Most már gyengék!”. Mivel szavát nem
értették a főemberei, megmagyarázta: „Ami összetartotta
és erőssé tette őket, valójában a szeretetük. Elhagyták ezt
most, nem tiszta a kezük és a szavuk, mérlegük hamis,
tehát gyengék.” Másnap a király bevette a Várost.”

Kintzel Levente
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NÉHÁNY GONDOLAT

8. levél

A mai interneten és tévén felnövő ﬁatal generációnak
rendkívül szüksége van egy példaképre. Egy kicsit
rámutatni, hogy vannak és voltak olyan emberek, akiknek
az életük nem az én, az ego körül forgott, hanem ha
úgy követelte a hivatás, az élet, akkor a vértanúságot is
vállalták hitükért.
Fiataljainknak szüksége van egy példaképre, egy
vezércsillagra, ami elvezeti őket a felnőtté váláshoz,
ahhoz, hogy ne csak egy élvezeteket hajhászó trendi, a
tv előtt gubbasztó „való világ” fogyasztója legyen. Ez
a gondolat vezérelt, amikor elvittem diákjaimat vértanú
Schefﬂer János kiállítására, hátha kedvet kapnak egy
kicsit utána olvasni a Püspök úr életének. Próbáltam
felhívni a ﬁgyelmet a volt püspökünk személyiségére,
tudatos önnevelői munkájára, hogy mennyire aktuális
lenne ez napjainkban is. Tudatosan kell éljük az életünket,
méghozzá keresztényi módon, és ne csak fogyasztók
legyünk, aki fogyasztott és akit e világ elfogyasztott.
Nem tudnám megmondani kit terhel a felelősség abban,
hogy a gyerekeink, diákjaink általában annyira elutasítóan
állnak hozzá a krisztusi tanhoz, a hithez és főleg ahhoz,
hogy ezért még áldozatokat is vállaljanak. Amikor
vértanú püspökünk áldozatáról, hősies önfeláldozásáról
beszéltem, és hogy ki tenne manapság ilyet, akkor
önkéntelenül felhorkant egy-egy diákom, hogy „még
hogy a hitért, nem ettem tán meszet”.
Könnyű lenne a globalizált, elanyagiasodott, 40 év
kommunizmust megélt szűkebb hazánkra fogni,
de ez hamiskás lenne. Akárhányszor próbálok a hit
mélységéről, a megélt hitről beszélni, mindig annyival
zárom gondolataimat, hogy ha mind komolyan vennénk,
és megélnénk a hitet, akkor nem itt tartana a világ, és az
iskolákban nem lenne annyi erőszak, nem lenne annyi
szeretetlenség.
Mindenki a maga kis munkahelyén, munkaterületén
próbálkozhat és lehet Krisztus tanúja és ezért én a
magam kis lehetőségeihez mérten, az óráimon, ha nem
is mást de azt próbálom elérni, egy-egy szent életével
megismertessem diákjaimat, hogy Schefﬂer János és
Bogdanffy Szilárd püspökök neveit és életútjaikat a
fejükbe véssék. Én mindig azt mondom, hogy törekedni
kell, mert ha törekvés megvan és a jó szélirány, akkor a
kegyelem a többit elvégzi.

A püspöki Aula lakóinak írt utolsó levele218

"Egy apa, aki imádkozik; aki előtt szent a vasárnap és a böjt; aki
szívesen járul a szentségekhez; aki szereti egyházát és templomát,
az ilyen apa életével leghatásosabban prédikált ﬁainak. Ezt a
prédikációt ﬁa soha sem fogja elfelejteni." (Dr. Schefﬂer János)
Csorján Árpád
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„A testvérek csomagja, ruha és élelmiszer, megérkezett
egészen és teljesen. Hálás köszönet mindenkinek érte.
Sokáig fog tartani. Egészen gazdaggá tettek bennünket
vele. Isten ﬁzesse meg. (...)
Arra is gondolok, hogy talán az utolsó, ha
elköltöznék. Ebbe és mindenbe alázatos fejhajtással
megnyugszom. A jó Isten eddig is gondoskodott, ezután
sem fog elhagyni. (...) Életem nem önálló érték, csak
amennyiben Neki használhat még. Ha igen, Ő fenntartja;
ha nem kívánja megtartani, az annak a jele, hogy már
nem óhajtja szolgálatomat. Ez esetben nekem is jobb
Nála. Áldott legyen a neve mindenért. A próbákért is!
(...) Edus bátyánkat,219 Margitnéniéket220, a Pátriárkát221
és az összes igen kedves ﬁatalokat szeretettel köszöntöm,
megáldom. Örök elveink szerint éljenek. Mindekivel
találkozni óhajtok Otthon. Csak azért érdemes élni.
Antistes. 222 ”
Forrás: Schefﬂer János-hagyaték, Szatmári Püspöki Levéltár
(Tempﬂi Imre: dr.Schefﬂer János szatmári püspök és nagyváradi
apostoli kormányzó pásztorlevelei és utolsó írásai. - Otthonom
Szatmár megye sorozat 14. könyve)
218

1952. február 26-án
Dr. Székely Ede nyugalmazott törvényszéki
tanácselnök.
220
Az irgalmas nővéreket, M. Valenciát és társait.
221
Ilosvay Lajos kanonok-nagyprépost
222
Főpásztor
219

AZ AUTÓRÓL
Lemondás. Egy éve nincs rendes autónk. Mindig
úgy gondoltam a nagycsaládos életre, mint aminek
természetes velejárója egy hétszemélyes járgány. De nem
kapunk. Kölcsön-trabi van egy éve. És most, hogy talán
lehetne, mert az előző ötszemélyeset, ami majd' egy
évvel ezelőtt lerobbant, végre meg lehetne csináltatni,
és eladni, most nem akar összejönni. Mintha nem
engednék. Egyszerűen sarokba szorít az Úr. És azt várja,
hogy mondjak le róla. "De Uram, ez nekünk MEGJÁR."
"És ha azt mondom, nem kapod meg, vajon megtagadsz
engem? Elhagysz, vagy fellázadsz ellenem?" Igen, ma
délelőtt zúgolódtam. Azt mondtam az Úrnak, hogy ez
nem fair. Hogy mindenkinek a környezetemben, akinek
4 gyereke van, van hozzá kocsija is. Nem négyszemélyes
trabi. Hanem normális hétszemélyes. Pedig mások
fele annyira sem mozgékonyak, mint mi. Mi szeretünk
utazni. Nagyon. Szeretnénk szolgálni is az autónkkal
Istennek: vinni-hozni másokat. Az autónkra mindig
is úgy tekintettünk, mint olyan valamire, amivel az Úr
rendelkezik. De most, hogy mi nem rendelkezünk vele,
most mi van ilyenkor?
Egyszer hallottam egy idős sokgyerekes édesanyától,
és azóta én is vallom, hogy ha az Úr ad báránykát, ad
hozzá legelőt is. Igen, ez igaz. Éppen ma döbbentem
rá, hogy habár autónk nincs, ruhára nagyon-nagyon
keveset kell költenünk évek óta. Merthogy kapjuk. És
nem szuperszakadtakat, hanem normális, jó ruhákat.
Mindig akkor, amikor nagyon kellene már vásárolni.
Leggyakrabban a gyerekeknek valókat, de olykor-olykor
nekünk valók is vannak. Én ezt az Úr gondviselésének
érzem. Persze, valakinek egyszer meg kellett venni azokat
a holmikat. Viszont mi is áldunk másokat, azzal, amink
van. Egy körforgás ez, olyasféle. De nem ezért teszem,
hogy aztán várhassam, hogy mások visszaadják, nem
ezért adunk a miénkből másoknak. Hanem mert szól az
Úr, és akkor muszáj engedni. Van, hogy kapok valami
nagyon szépet, vagy nagyon hasznosat. Már annak a
dolognak a puszta birtoklásától is mosolyra húzódik a
szám. Néha ilyenkor az Úr szól a szívemhez, hogy nem,
ez most nem lesz az enyém, hanem valakit meg kell vele
áldanom. Általában csak később tudom meg, hogy kit,
de az Úr készít, hogy ne ragaszkodjak ahhoz a dologhoz
túlságosan. Néha nehéz elengedni, de rosszabb
megszomorítani Isten Szentlelkét az engedetlenséggel...
Azért a báránykás dologra visszatérve: erre az igazságra
mindig is úgy tekintettem, hogy ebbe benne van az autó
is. Hogy a legelő része az autó. Elvégre el kell jutni A-ból
B-be valamivel. Nem tudom, hogy az Úr így gondolja-e.
Ha most amerikai hívő lennék, egy megagyülibe járó,
akkor lenne reménységem, hogy valaki egyszer csak
megdobja nagycsaládunkat egy kisbusz slusszkulcsával,
de ez itt elképzelhetetlen. Jó, azért volt már példa
ilyesmire kis hazánkban is, de a magyar hívőknek csak

nagyon kis része él így, hitből. Csak nagyon kevesek
pénztárcáját birtokolja teljes egészében az Úr. És
persze azok sincsenek túl sokan, akiknek megvannak
az anyagi lehetőségeik egy ilyen áldás megvalósítására.
A hívek nagyobb része tök sóher, bármilyen felekezetet
nézzünk is. És nem azért, mert épp most nem adnak
nekem, hanem mert alapvetően nehezen látják meg
más emberek szükségeit a saját gyülekezetükön belül
és azon kívül. Ha meg is látják, nem hiszik, hogy ezzel
kapcsolatban bármit is vár tőlük Isten. Kevés ember mer
hitben nagyot lépni, és kevés ember mer hitben sokat
adni mások szükségének betöltésére. Mindazonáltal, úgy
gondolom, hogy ha nekem millióim lennének, biztosan
megkeresném az olyan nagycsaládokat mint mi, akiknek
segíthetnék, de egyelőre nem tartunk még ott. Van
viszont tizedünk, mint másoknak is, de néha még azt is
nehéz odaadni. Akkor most a pénz a gond vagy a szív?
Jövő hónapban lesz egy éve, hogy igazi autó nélkül
vagyunk. Vajon a jövő év hogyan fog telni? A báránykákhoz
egyszer csak beköszönt majd a szuperjárgány, vagy
marad a tartós, ám limitált használhatóságú lábbusz,
meg a trabi? Tegnap gondolkoztam el azon, hogy nem
is tudom, mit nyavajgok, amikor régen gyalog, meg
kényelmetlen lovasszekéren jártak az emberek. Talán
az Úr számára még nem elég nagy a családunk egy
ekkora áldásra, mint a kocsi. Majd még hitből szülünk
néhányat, utána kirendeli, hehe. Na, komolyra fordítva
a szót, tényleg, a régieknek sokkal nehezebb volt, ami
a közlekedést illeti. Talán túl sokat akarok. Hálaadás, az
kell ide. Annyi mindenért lehetek hálás. Legfőképpen
az aranyos gyerekeimért. Akik néha jól fölhúznak (de
az én hibám, minek hagyom). Meg a férjemért. Meg az
egészségünkért. Meg a meleg otthonunkért, ami igaz,
hogy panel, de meleg és nincs vele gondunk. Meg az
új játszótérért, ami tegnap lett kész a házunk előtt.
Meg azért is, hogy most még nincs autónk, de van jó
reménységünk. Meg, meg meg... Most már tudnám
folytatni, azt hiszem csak elkezdeni nehéz. Csatlakozol
a hálaadáshoz? Úgy érzem kezd új értelmet nyerni a
Filippi 4 "mindenért hálákat adjatok" parancsa.
http://ﬁukahajoban.blogspot.com
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ÁLMODJUNK EGYÜTT !
Mares Sándor magas labdát dobott fel mindnyájunknak, amikor
hetekkel ezelőtt.
Megszólított bennünket, s arra kért, hogy a lehető legőszintébben
írjuk meg véleményeinket, osszuk meg tapasztalatainkat életünk
egyik legalapvetőbb dolgával kapcsolatosan. S ez nem más, mint
a pénz, illetve anyagi javaink. Őszintén megvallva, kicsit félve ülök
a számító gép elé és vetem „papírra” gondolataimat. Egy régi
történet szerint, ha az atya nem készül a vasárnapi prédikációra,
akkor örök slágerként vagy a szeretetről fog szólni, vagy pedig
híveit ostorozza, hogy már megint elmulasztották Egyházukat
anyagiakkal is támogatni. Állítólag hálás témák ezek. Azért erről
nem vagyok annyira meggyőződve!
Komolyra fordítva a szót, mostanában elég gyakran vannak álmatlan
éjszakáim. Azonban azt is tudom, hogy sajnos nem vagyok ezzel
egyedül. Éppen a mai napon egyik régi ismerősömmel találkoztam,
s amikor beszédbe elegyedtünk, felelevenítettük a kilencvenes évek
kezdetét, amikor olyan nagy reményekkel szívünkben vetettük
magunkat az ismeretlenbe. Azt hiszem, panaszra nincs okunk.
Szorgos és becsületes munkánk gyümölcseként szép eredményekkel
büszkélkedhetünk. Éppen a házszentelés alkalmával ﬁgyeltem fel
arra, hogy nagyon sok családban, ahol csak tehették, ilyen nehéz
körülmények között is csinosították lakásukat.
Miért az álmatlan éjszakák? A válasz egyszerű: közösségünkkel
nagy fába vágtuk fejszénket. Évek óta csinosítjuk templomunkat,
a templom kertet, a plébániát. S amikor úgy tűnt, hogy egy kicsit
megszusszanhatunk, újabb kihívással találtuk szembe magunkat.
Templomkertünkben, ahová játszóteret álmodtunk, termálvizes
kút van. Sokat nem tudtunk a kútról, csupán a szóbeszédre
hagyatkozhattunk. Aztán következtek a tárgyalások, a tervezgetés

ideje. Álmunk több mint nagyszerű: ha minden jól alakul, akkor
rövidesen megoldódik mind a templom, mind az altemplom fűtése.
Azért ne gondolja senki sem, hogy olyan nagy élvezet nekem is
végig fagyoskodni a teleket. Egy esztendővel ezelőtt gyorsultak fel
az események. Tárgyalást tárgyalás és egyeztetés követte. S ősszel
meg is érkeztek a mobil fúró toronnyal, s elkezdődött a kút tisztítása,
üzembe helyezése. Sajnos azonban nem várt eseményekkel találtuk
szembe magunkat.
Jelenleg ott tartunk, hogy megfeszített munka eredményeként 954
méter mélységig sikerült megtisztítani a termál kutat. Azonban még
mindig van több mint 500 méter! Hamarosan újból itt lesznek egy
nagyobb fúró toronnyal, s folytatjuk a munkát. Az újabb fűtési
szezont jó lenne már termálvízzel megkezdeni, de erre egyelőre
kevés az esély. Ugyanis mi a sor végén vagyunk. Először a felszínre
kell hozni a vizet, aztán el kell vezetni a megyei kórházhoz, ott meg
kell építeni a tisztító berendezést, a vizet vissza kell vezetni. Eközben
pedig templomunkban és az altemplomban jókora átalakítást kell
elvégezni. Január hónaptól több utat is megtettem kifejezetten azzal
a szándékkal, hogy nagyon jó szakemberek véleményét kikérjem.
Meg kell oldanunk a beázási gondokat, amelyek a falon jelentkeztek,
újra kell majd festeni a templomot…
A sort nem is szeretném folytatni. Biztos vagyok benne, hogy a
feladathoz fel tudunk nőni, ugyanis közösségünk már az eddigiek
során is bizonyította lelkesedését és elkötelezettségét. Teher alatt
nőnek a pálmák – tartja a mondás. Biztatás ez számunkra: naggyá
nőhetünk!
S mégis álom jönne szemünkre, hát álmodjunk együtt.

Merlás Tibor - plébános

MITŐL GAZDAG SVÁJC?
"Svájcba emigrált magyar tanárnő ﬁa szájából hallottam, hogy
amikor a mamát befogadta a helyi iskola, azzal tüntette ki az
igazgató, hogy ő intézhette az iskola számára szükséges eszközök
beszerzését. Persze bizonyítani akart, és összeállította a listát, amit
izgatottan vitt a bemutatásra. Az igazgató vetett rá egy pillantást,
majd elmondta, az úgy rossz, ahogy van, lehet újraírni. Az értetlen
arcot látva, jóindulatúan elmagyarázta: Először meg kell nézni,
hogy a városban gyártják-e ezt a cikket? Ha igen, meg kell venni,
mert az a legolcsóbb, hiszen a város lakóinak munkát biztosítunk és

12

a későbbi minőségi problémák kizártak.
Ha nem, meg kell nézni, hogy a tartományban készítenek-e ilyesmit,
mert ez a második legolcsóbb, minőség vitára itt sem kell számítani.
Amennyiben a tartományban nem készül, megnézzük, hogy Svájc
területén előállítják-e a terméket. Ha igen, jöhet. Végül felmerül a
kérdés: mi a teendő akkor, ha nem gyártják Svájcban? Ekkor hátra
kell dőlni és behunyt szemmel, (esetleg egy rövid szunyókálás után)
pihent állapotban azon lehet elgondolkodni, hogy egyáltalán, kell
nekünk ez a ....?"

