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„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsát-
játok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek

nem, az nem nyer bocsánatot.” (Jn 20,23)

Takó István – Jó szövetséget
kötni a Lélekben!

Menjetek  tehát,  tegyétek  ta-
nítványommá mind a népeket!
Kereszteljétek  meg  őket  az  A-
tya  és  a  Fiú  és  a  Szentlélek
nevére, és tanítsátok meg  őket
mindannak a megtartására, a-
mit parancsoltam nektek. S én
veletek  vagyok  mindennap,  a
világ végéig. (Mt 28,19-20) A
missziós parancs mind a négy
evangéliumban szerepel, sőt az
Apostolok Cselekedeteinek el-
ső fejezetében és az első korin-

tusi levél 15. fejezetében (5-8. versek) is ez tükröződik. Az
Úr Jézus mennybemenetelének és pünkösd ünnepének talán
egyik  legfontosabb  momentuma  az  egyház  alapításának
óhaja, vágya, előkészítése és az erre való konkrét meghívás
és küldés. Sokan felteszik a kérdést, hogy alapított-e az Úr
Jézus egyházat  és  ha igen,  melyiket.  Hogy egyházat  a  szó
bizonyos értelemben alapított volna, nem jelenthetjük ki – az
azonban  biztos,  hogy  beszélt  az  egyház,  mint  Isten  népe
alapításának  a  vágyáról  és  azon  munkálkodott,  hogy Isten
Országa, mint köztünk levő ország megvalósulhasson. 

Vannak emberek, akik mozgalmakat, közösségeket, brand-
eket, világmárkákat hoznak létre, olyanokat is, amelyek messze
túlélik őket, mint alapítókat. Ha ebből a perspektívából köze-
lítjük meg a kérdést, akkor azt kell mondanunk, hogy az egy-
ház, a kereszténység egészében annak a kis, halászlegények-
ből  toborzott  „egylet”-nek  az  utódközössége,  amely az  Úr
Jézus  köré  csoportosult.  Aztán  az  is  egy fontos  szempont,
hogy ez a közösség gyakran eltávolodott az eredeti ideáltól,
eszmétől nem csak gondolatiságában, de főleg annak gyakor-
lati megélésében. Ezért újabb és újabb „egyházi jellegű kö-
zösségek”-et alapítottak elkötelezett emberek, forradalmárok,
akik szakítottak a „régivel” és elgondolásuk szerint úgy akar-
tak valami újat létrehozni, alapítani, hogy visszatérjenek az
eredeti  eszméhez,  az  Úr  Jézus  eredeti  szándékához,  ahogy
mondják. Végül általában ezekről a közösségekről mind kide-
rült, hogy az „alapító” a saját képére és hasonlatosságára akarta
formálni az evangéliumot, illetve azt a közösséget, amely az ő
személye köré csoportosulva „egyházzá” formálódott. 

A gyakorlat és a megpróbált emberek tapasztalata azt mu-
tatja, hogy közösséget létrehozni nem lehet csak úgy, bár ott
hordozhatjuk ennek a vágyát a szívünkben, amikor embereket
szolgálunk. A közösség, mint a szentségek általában ajándék,
amely létrejöhet és létre is jön a missziós parancsra adott vá-
laszunk, gyakorlatba ültetése nyomán. Menjetek el a világra,
hirdessétek az evangéliumot minden népnek. (Mt 28, 19a) És
az  evangélium hirdetése  kapcsán  létrejönnek  csoportosulá-
sok, amelyeket maga a Lélek formálhat közösségekké, mert
Isten Országa köztünk van. Olyan gyakran idézzük és fontos

is, amit Pál ír a koritusiakhoz: Nem tudjátok, hogy Isten tem-
ploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? (1Kor 16,19)
és ezzel folytatja: „Nem tudjátok, hogy nem vagytok a maga-
tokéi?” Ezzel talán tisztában is  vagyunk, hogy úgy kellene
élnünk, hogy a Lélek mindinkább helyet foglaljon bennünk, a
lábujjunktól a hajunk szálának végéig átitasson minket. De a
Lélek arra hív, hogy a saját személyünkön túl, a másik ember-
hez odafordulva Ő maga legyen a kapcsolódásunk, a közössé-
günk alapja. A Szentmisében így imádkozunk: őáltala, ővele
és őbenne a Tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egy-
ségben minden tisztelet és dicsőség… A jó Istent dicsérjük a
szentmisében a Fiú által, de a Szentlélekben. Szóval, a Szent-
lélekben megélt kapcsolataink, kötődéseink segítenek abban,
hogy hirdessük  Isten  Országának  örömhírét,  mindenekelőtt
azt, hogy nem vagytok a magatokéi, van Gazdátok, aki akart,
aki szeret, aki bízik bennetek, utat mutat és feladatot ad!

Csíkszentléleki Szentlélek eljövetele-oltár mestere alkotta 1510-ben

Ha már az egyház kialakulásáról is szól a húsvéti idő befe-
jezése, a mennybemenetel, a pünkösd, akkor nézzük néhány
lépésben azt a közösségiséget, ami az Úr Jézus körül kiala-
kult. A meghívástörténetekben már valahol ott remeg az egy-
ház: néhány halászlegény, különböző hátérrel, élettapasztalat-
tal, vámosok és bűnösök, férfiak és nők, szinte egészen fiata-
lok, mint János, és idősebbek, a társadalom különböző rétege-
iből érkező mindenekelőtt szabadságra vágyó emberek, akik
egyszerűen élnek és követik az Urat. Egy nagy lépés az utol-
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só vacsora, amiről ma úgy beszélünk, mint eucharisztikus kö-
zösség. Mindenekelőtt asztalközösség, ahová azokat hívjuk,
akik fontosak, akiket szeretünk, de ahová sokszor árulók és
tagadók is beférkőznek. Nem mehetünk el amellett, hogy eb-
ből az asztalközösségből a döntés éjszakájától kezdve a fel-
támadásig, a kereszt alatt csak néhány ember marad, néhány
asszony és egy fiatalember, akit Jánosnak hívnak, akik talán a
veszteségükben  érzett  fájdalmuk  miatt  képtelenek  leválni,
elmaradni Mesterüktől. Az egyház közösségiségében nagyon
fontos lépés a kereszt, hisz a történelem során gyakran átél-
hettük a kereszt alatt történteket: csak néhány asszony és egy
lelkes fiatal. Aztán még a Szentlélek elküldése előtt a hét első
napján,  amikor  először  jelenik  meg  a  tanítványoknak  és  a
küldetésről beszél ezt mondja: „Békesség nektek! Amint en-
gem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,  21)
Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a
Szentlelket!” (Jn 20, 22) Az Úr Jézus úgy élte meg a kapott
hatalmat, hogy adta tovább, feltöltötte ezeket az embereket.
Így is mondhatnánk: arra kaptatok hatalmat, hogy jó szövet-
ségeket kössetek és feloldjátok azokat a szorításokat, gúzsba
kötő csomókat, bűnöket, amelyek tönkreteszik az életet má-
sokban. Ez azt is jelenti, hogy arra kaptatok hatalmat, hogy
szolgáljatok vele. Szolgálni Istent, az Atyát, ahogyan Ő tette
és szolgálni embertársamat, szintén ahogyan azt az Úr Jézus
tette, Őt látva a másik emberben. És végül mennybemenetele
után a tizedik napon, amikor nem is a félelem miatt, hanem
egy impulzus,  egy indíttatás  hiánya  miatt  ott  ülnek  együtt
imádkozva és egyszer csak… Ha a saját életünkben kell a Lé-
lek munkáját keresnünk, akkor talán ez lenne a szempont: a-
mikor váratlanul, megmagyarázhatatlan módon, egyszer csak
leesett a tantusz. Amikor váratlanul, hirtelen, nem teljesen ki-
számíthatatlanul,  de  mégis  megmagyarázhatatlanul  helyére
kerültek a  dolgok. Amikor egyszerre sikerült megálljt paran-
csolni a lefele menetben és elkezdeni ismét a jó irányba ha-
ladni fölefelé. Amikor valamiért sikerült erőt venni magun-
kon  és  megszabadulni  rendetlen  ragaszkodásainkról.  És  ez
még mind rólunk szól, arról, hogy hogyan sikerült megtérni
valami rosszból, rossz szövetségből és jó szövetséget kötni,
de az igazi pünkösd akkor van, amikor sikerül kilépni önma-
gunkból és  segíteni  másoknak abban, hogy a  rossz szövet-
ségektől megszabadulva jó szövetségeket kössenek. A szél ott
fúj, ahol akar.  A Lélek ott és  úgy munkálkodik,  ahol akar.
Nekünk nem csak engednünk kell, hogy betöltsön bennünket,
mint a Lélek templomát, de szövetséget is kell kötnünk, hogy
másoknak is  hirdetni  tudjuk Isten Országát  a  nem magunk
alkotta, de belőlünk álló Egyházban.

Ferenc pápa – 
  Imádkozni nem könnyű dolog, s ezért menekülünk előle!

Örülök,  hogy újra  személyesen  találkozhatunk,  mert  egy
dolgot elárulok: nem jó a semmi előtt, egy kamera előtt be-
szélni. Nem jó. És most, sok hónap után, hála Sapienza atya
bátorságának – aki azt mondta: „Nem, ott tartsuk meg” –, itt

gyűltünk össze. Bravó, Sapienza atya! Öröm tölt el, hogy lát-
hatom az embereket,  találkozhatom veletek!  Mindegyiktek-
nek megvan a maga története, mindenhonnan jöttök, Olasz-
országból, az Egyesült Államokból, Kolumbiából… Aztán az
a négy svájci  testvérből álló kis focicsapat,  azt hiszem, ott
vannak,  négyen,  csak  a  kishúguk  hiányzik,  reméljük,  ő is
megérkezik… Öröm tölt el, hogy láthatlak benneteket, mert
mindannyian testvérek vagyunk az Úrban, és ha látjuk egy-
mást,  az segít,  hogy imádkozzunk egymásért.  Olyan embe-
rekről is szó van, akik távol vannak, de mindig közel jönnek.
A mindig itt lévő Geneviève nővér, aki [az ostiai] Luna Park-
ból érkezik, a dolgozó emberek: sokan vannak, és mind itt
vannak. Köszönöm jelenléteteket és látogatásotokat!  Vigyé-
tek el a pápa üzenetét mindenkihez! A pápa üzenete az, hogy
imádkozom mindenkiért,  és kérem, hogy imádkozzanak ér-
tem. Legyünk egyek az imádságban!

A keresztény ima, az egész keresztény élethez hasonlóan,
nem „sétagalopp”. A nagy imádkozók közül, akikkel a Bib-
liában és az Egyház történetében találkozunk, egyiknek sem
volt „kényelmes” imája. Igaz, lehet úgy imádkozni, mint a pa-
pagájok – bla, bla, bla –, de ez nem ima. Nyilvánvaló, hogy
az ima nagy békét ad, de belső, néha kemény küzdelmen ke-
resztül, mely akár hosszú életszakaszokat is kísérhet. Imád-
kozni  nem könnyű dolog,  s  ezért  menekülünk  előle.  Vala-
hányszor imádkozni akarunk, azonnal sok más tevékenység
jut  eszünkbe,  melyek  abban  a  pillanatban  fontosabbnak  és
sürgősebbnek tűnnek. Ez velem is megtörténik: „Megyek, i-
mádkozom egy kicsit…, jaj, de mégse, meg kell csinálnom ezt
is, azt is…” Menekülünk az ima elől…, nem tudom, miért, de
így van. Szinte mindig, miután elhalasztottuk az imádkozást,
rájövünk,  hogy  azok  a  dolgok  egyáltalán  nem  voltak  lé-
nyegesek,  és  hogy talán  csak  az  időnket  vesztegettük.  Így
csap be minket az ellenség.

Isten minden embere – férfiak és nők egyaránt – nemcsak
az imádság öröméről számol be, hanem arról is, milyen kelle-
metlenséggel és fáradtsággal járhat: időnként kemény küzde-
lem az imádság idejének és módjának betartása. Egyes szen-
tek évekig folytatták az imádságot anélkül, hogy érezték vol-
na az ízét, anélkül, hogy érzékelték volna hasznosságát. Az
elcsendesedés, az ima, az összpontosítás – mind nehéz gya-
korlat, és néha az emberi természet lázad. Szívesebben len-
nénk bárhol máshol a világon, de nem ott, abban a templomi
padban, imádkozva. Azoknak, akik imádkozni akarnak, nem
szabad elfelejteniük, hogy a hit nem könnyű, és néha szinte
teljes sötétségben, tájékozódási pontok nélkül haladunk előre.
Vannak hitéletünknek sötét időszakai, melyeket egyes szentek
„sötét éjszakának” hívnak, mert ilyenkor semmit sem érzünk.
Mégis folytatom az imát.

A Katekizmus hosszú listát sorol fel az imádság ellenségei-
ről, melyek megnehezítik az imát, melyek nehézséget támasz-
tanak  (vö.  KEK 2726–2728).  Egyesek  kételkednek  abban,
hogy az ima valóban elérheti  a  Mindenhatót:  miért  hallgat
Isten?  Ha  Isten  mindenható,  mondhatna  két  szót,  és  véget
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vethetne a történelemnek. Az isteni megragadhatatlanságával
szembesülve mások azt gyanítják, hogy az imádság pusztán
pszichológiai művelet; valami, ami hasznos lehet, de ami nem
igaz és nem is  szükséges:  valaki  akár anélkül is  gyakorol-
hatja, hogy hívő lenne. És így tovább, sokféle magyarázattal
állnak elő.

Az imádság legnagyobb ellenségei azonban bennünk van-
nak. A Katekizmus így nevezi őket: „a szárazságunkból faka-
dó elkedvetlenedés; a szomorúság amiatt, hogy nem adtunk
oda Istennek mindent, mert »nagy vagyonunk van«; a csaló-
dás amiatt, hogy nem saját akaratunk szerint nyerünk meg-
hallgatást; a bűnös méltatlanságunkon túllépni nem tudó sér-
tett büszkeségünk; az, hogy nem bírjuk elviselni az imádság
ingyenességét” (KEK 2728). Ez egyértelműen egy összefog-
laló lista, melyet még folytathatnánk.

Mit tegyünk a kísértés  idején,  amikor minden inogni lát-
szik? Ha fellapozzuk a spiritualitás történetét, azonnal láthat-
juk, hogy a lélek mesterei nagyon is tisztában voltak az álta-
lunk leírt helyzettel. A vele való megküzdéshez mindegyikük
felkínált  valamit:  egy-egy bölcs  mondást  vagy javaslatot  a
nehézségekkel  teli  időszakokkal  való  megküzdéshez.  Nem
íróasztalnál  kitalált  elméletekről  van  szó,  hanem  tapaszta-
latból született tanácsokról, melyek a szembeszállásnak és az
imában való kitartásnak a fontosságára mutatnak rá.

Érdekes lenne legalább néhány ilyen tanácsot áttekinteni,
mert mindegyik megérdemli, hogy alaposan tanulmányozzuk.
Loyolai  Szent  Ignác  Lelkigyakorlatai például  egy  nagy
bölcsességű könyvecske,  amely arra  tanít,  hogyan  tegyünk
rendet  az  életünkben.  Megérteti  velünk,  hogy a  keresztény
hivatás  „harcias  tevékenység”,  döntés  amellett,  hogy Jézus
Krisztus zászlaja  alatt  állunk,  nem pedig az ördög zászlaja
alatt, és igyekszünk jót tenni akkor is, ha ez nehézzé válik.

A megpróbáltatások  idején  jó  emlékezni  arra,  hogy nem
vagyunk egyedül, hogy valaki vigyáz ránk és védelmez ben-
nünket. Szent Antal apátnak, a keresztény (egyiptomi) szerze-
tesség alapítójának is félelmetes pillanatokat kellett megélnie,
amikor az imádság kemény küzdelemmé vált.  Életrajzírója,
Szent Atanáz,  Alexandria püspöke elbeszéli,  hogy az egyik
legnehezebb epizódra a remete szent harmincöt éves kora kö-
rül került sor, abban az életközépi korban, amely sok ember
számára válsággal jár.  Antalt felzaklatta ez a próbatétel,  de
ellenállt.  Amikor  végre  visszatért  a  derűs nyugalom, szinte
szemrehányó hangon fordult Urához: „Hol voltál? Miért nem
jöttél azonnal, hogy véget vess szenvedéseimnek?” Jézus így
válaszolt: „Antal, én itt voltam, de vártam, hogy lássam, ho-
gyan harcolsz” (Antal élete, 10).

Harcolni az imádságban. Az ima sokszor küzdelem. Eszem-
be jut egy esemény, melyet testközelből éltem meg, amikor a
másik egyházmegyében voltam. Egy házaspárnak volt egy ki-
lencéves kislánya, akinek olyan betegsége volt, amelyről nem
tudták az orvosok,  mi az.  Végül a  kórházban az orvos azt
mondta az anyának: „Asszonyom, hívja ide a férjét.” A férj
dolgozott;  munkások  voltak,  mindennap  dolgoztak.  És  azt

mondta az apának: „A kislány nem fogja megérni a reggelt.
Ez  egy fertőzés,  nem tehetünk semmit.”  Ez  az  ember  talán
nem járt  minden vasárnap  misére,  de  nagy hite  volt.  Sírva
ment ki, otthagyta feleségét a gyermekkel a kórházban, vo-
natra szállt, és hetven kilométert utazott a Lujáni Szűzanyá-
nak, Argentína védőszentjének bazilikájáig. 

A Lujáni Szűzanya bazilikája – Forrás: Magyar Kurír

És ott – a bazilika már zárva volt, majdnem este tíz óra volt
– a bazilika rácsaiba kapaszkodott, és egész éjjel imádkozott
a Szűzanyához, küzdött lánya egészségéért. Ez nem képzel-
gés, én láttam! Megéltem ezt. Láttam harcolni azt az embert
ott. Végül reggel hat órakor kinyitották a templomot, ő pedig
bement, hogy köszöntse a Szűzanyát. Egész éjjel „harcolt”,
aztán hazament. Amikor megérkezett, kereste a feleségét, de
nem találta,  és  azt  gondolta:  „Elment.”  „Nem,  a  Szűzanya
nem teheti ezt velem!” 

Aztán megtalálta, s a felesége moso-
lyogva  újságolta  neki:  „Nem  tudom,
mi történt, az orvosok azt mondják, hogy
változott  a  helyzet,  és  a  lányunk  meg-
gyógyult.”  Ez  az  imádsággal  harcoló
férfi  elnyerte  a  Szűzanya  kegyét.  A
Szűzanya  meghallgatta  őt.  És  ezt  én
láttam: az ima csodákat tesz, mert az
ima Isten gyengédségének szíve közepéig ér, aki apaként sze-
ret bennünket. És amikor nem adja meg nekünk a kegyelmet,
akkor ad egy másikat,  melyet  majd idővel felismerünk. De
mindig harcolnunk kell az imában, hogy kérjük a kegyelmet.
Igaz, néha kérjük a kegyelmet, amelyre szükségünk van, de
csak ímmel-ámmal, akarás nélkül, harc nélkül…, de komoly
dolgokat nem így kell kérni!

Az ima harc, és az Úr mindig velünk van. Ha a vakság egy-
egy pillanatában nem is vagyunk képesek érzékelni jelenlétét,
a jövőben sikerülni fog. Velünk is megtörténhet, hogy megis-
mételjük ugyanazt a mondatot, amelyet Jákob pátriárka mon-
dott egy napon: „Valóban az Úr van ezen a helyen, és én nem
tudtam” (Ter 28,16). Életünk végén visszatekintve mi is el-
mondhatjuk majd: „Azt hittem, egyedül vagyok, de nem, nem
voltam egyedül: Jézus velem volt.” Mindnyájan elmondhat-
nánk ezt!

Fordította: Tőzsér Endre SP, Forrás: Magyar Kurír
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„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsát-
játok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek 
nem, az nem nyer bocsánatot.” (Jn 20,23)
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A szentatya májusi imaszándéka

Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányok-
kal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és
így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

Forrás: Vatikáni Rádió

Tamás József – Felajánló könyörgés
A szentmise legősibb szertartásaiban az adományok átvéte-

le után csak ez az egyetlen felajánló könyörgés volt. A fela-
jánlás többi része (a kenyér és bor külön felajánlása, a mély
meghajlással mondott ima, az Imádkozzatok, testvéreim... ké-
sőbbi eredetűek, ahogy ezt az előbbiekben láttuk).

Két  ősi elnevezésével találkozunk, amelyeket mind a mai
napig használunk. 

Oratio super oblata (Adományok felett mondott imádság).
A Sacramentarium Gregorianumban  így találjuk,  amelynek
legősibb  gyűjteménye  683-687  közötti.  Ez  az  elnevezés
egyszerűen  arra  utal,  hogy ezt  az  imát  az  admányok felett
mondjuk. 

Secreta (Elválasztó imádság). A Sacramentarium Gelazia-
numban ezen a néven szerepel, amelynek legősibb kézirata
700-ból  való.  Ennek  az  elnevezésnek  eredetét  sok  homály
fedi, több magyarázat is van rá. Egyesek szerint azért nevez-
ték így, mert ezt az imát a  pap csendben mondta az egész
misekánonnal együtt, olyan címen, hogy a celebránsnak egye-
dül  kell  belépnie  a  szentek  szentjébe  Isten  elé.  Az  Imád-
kozzatok,  testvéreim...  felszólításnak  (amely  a  VIII.  század
elején jelent meg) szerintük éppen ez volt az értelme, hogy
mielőtt a pap belépne a szentek szentjébe, búcsút vesz a gyü-
lekezettől és annak imáiba ajánlotta magát. Mások szerint a
secreta szó elválasztottat is jelent és itt ebben az értelemben
is szerepel, mint az ecclesia secreta. Ilyen értelemben az ecc-
lesia  secreta  megkülönböztetője  az  ecclesia  collectanak,  a-
mely az egybegyűlt közösséget jelentette. Az ecclesia collec-
taba beletartoztak a katekumenek is és a bűnbánók is, akik az
igeliturgián részt vehettek, de annak végén távozniuk kellett,
az áldozat liturgiáján már nem lehettek jelen. Így a felajánló
ima csak az elválasztott hívek, az áldozat liturgiáján résztve-
vő hívek imája volt. 

Van aztán még egy olyan magyarázat is, hogy ez az elne-
vezés az áldozati adományokra vonatkozik. Ugyanis, ahogy
ismeretes, a hívek magukkal hozták az áldozati anyagot, amit
az ádozathoz felhasználtak, vagy a Egyház, vagy a szegények
javára fel akartak ajánlani. Ezekből kiválasztották, elkülöní-
tették azt a kenyeret és bort, amit ahhoz a szentmiséhez hasz-
náltak, és így ez az ima, az elkülönített adományok feletti ima
volt. Pontosan már megállapítani nem lehet, hogy melyik az
igazibb magyarázat. Persze nem is az a legfontosabb, hanem
az, amit ez az ima mondani akar. 

Bár sokféle megfogalmazásban hangzik fel az ima a külön-
féle  liturgikus  napok  és  ünnepek  szerint,  mégis  ebben  az
imában speciálisan négy féle kérés szokott megfogalmazódni
vagy helyet kapni:

Imádkozzunk azért, hogy áldozatunk Isten dicsőségére le-
gyen,  Istennek  kedve  teljen  benne.  Volt  szó  arról,  hogy a
liturgia istendicséret, legalábbis az akar lenni. A liturgia, mint
Krisztus áldozata mindig is istendicséret, Isten előtt kedves
áldozat. De mint a mi áldozatunk, lehet,  hogy nem mindig
dicséret, nem mindig kedves Isten előtt, mert lelkületünk nem
megfelelő. Ebben az imában éppen ezért imádkozunk, hogy
az áldozat ránk eső része, a mi szolgálatunk is legyen kedves
Isten előtt, legyen dicsőségére. 

Imádkozzunk azért is, hogy szolgálatunkkal, ajándékaink-
kal,  adományainkkal  együtt  fogadjon  el  bennünket  is.  Bár
gyenge, esendő, bűnös emberek vagyunk, arra sem méltók,
hogy színe elé álljunk, de így is fogadjon el bennünket és te-
gyen alkalmas szolgáivá. 

Nem  utolsósorban  sokszor  kifejezésre  jut  az  a  kérés  is,
hogy Isten fogadja el áldozatunkat arra a szándékra, amelyre
most  konkrétan az áldozatot  bemutatjuk,  mert  hisz  minden
liturgiának lehet konkrétan valami célja, valami szándéka: hol
élőkért, hol holtakért, hol valamilyen különleges szándékért. 

Ez a négy kérés szokott legtöbbször megfogalmazódni, a-
mely kéréseket nekem is a magamévá kell tennem, amelyek-
kel azonosulnom kell. Áldozatom, felajánlásom akkor válik
igazzá, aktív tetté és gyümölcsözővé, ha e kéréseket maga-
méivá teszem és a miséző pappal lélekben együtt imádkozom
azokat. 

Istenünk, vedd jó néven mindig könyörgő Egyházad áldo-
zati  adományait,  és  add,  hogy  híveid,  akik  részt  vesznek
benne és a pappal együtt imádkozoknak, részesedjenek is
belőle, életük megszentelésére.   

Forrás: Exc., Ft. Tamás József ny.püspök – Csúcs és forrás

Szénégető István – Kedves házaspárok, családok! – 
                                          Pünkösdre készülve

Május, az édesanyák hónapja... Május, a Szűzanya hónap-
ja... Mennybemenetel ünnepe... Pünkösd, a Szentlélek eljöve-
tele ünnepe... Csíksomlyói búcsú.

Mennyi kegyelem-forrás! Ezekből érdemes élni,  meríteni,
táplálkozni.  Reményünk  az  örök  élet,  a  mennyország!  Ma
reggel  hallottam az  elmélkedésben:  ki  kellene  írni  házunk
bejárata  fölé.  ,,Célunk  a  mennyország!”. A beszélő hozzá-
tette: belülről is, kívülről is felírná. Ezt kell tudatosítanunk.
Földi életünk mulandó. Azért élünk itt a földön, hogy Isten,
az  Atya  szeretetét  megismerjük,  Őt  imádjuk  és  szolgáljuk,
földi életünk után pedig a mennyország boldog közösségbe
jussunk.

Életünk nem véletlen.  Nem is  céltalan.  Istennek van egy
reménybeli  forgató-könyve  megtérésünkről,  hitünk  és  földi
aktualitásaink  alakulásáról.  A Tőle  kapott  feladatra  szület-
tünk. Ha ezt elvégeztük, Isten hazahív, belépünk az  Ő belső
életébe,  soha-véget-nem-érő boldogságába.  Mi  néha  ennek
csak  egyik  mozaikdarabját  látjuk,  és  talán  dolgokat  olykor
nem értünk. De Isten előtt teljes a kép. Nekünk csupán annyi
a részünk, hogy kövessük hívását, bízzunk Benne.
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„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsát-
játok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek

nem, az nem nyer bocsánatot.” (Jn 20,23)

Célunk a Mennyország!
Ezért  érdemes élni.  Érdemes tisztán  élni.  A bűnbánatban

megtisztulni.  Isten jelenlétében élni.  ,,Az Úr az  én pásztorom,
nem szűkölködöm. Füves legelőn nyugtat  engem...  Lelkével  vi-
gasztal...  A  halál  árnyékának  völgyében  járok,  nem  félek  a
rossztól, mert Te velem vagy” – ismerjük a 23. Zsoltár gyönyörű
sorait. A léleknek ezt a nyugalmát, a hitnek ezt a bizonyosságát
kívánjuk nektek!

Isten szolgája Márton Áron püspök 1946-ban írta:,, a világot
nem  csodafegyverek  szabadítják  meg,  hanem  Krisztus.  Az  a
Krisztus, aki joggal mondta: bízzatok,  én legyőztem a világot.
Ahogy a szentmisén, úgy minden területen, minden helyzetben
Krisztus-központúan kell élnünk. Közös feladatunk, amire Áron
püspök küld mindannyiunkat, hogy hordozzuk Krisztus fényét s a
családi élet izmosításán dolgozzunk”.

Frivaldszky Edit – Család Nemzetközi Napja!

Az ENSZ 1993-ban döntött arról, hogy május 15-ét a Csa-
ládok  nemzetközi  napjává  nyilvánítja.  Az  ENSZ  Főtitkár
minden évben egy témát is kitűz erre a napra, idén „A csa-
ládok és az új technológiák” kérdését járják körbe. Mi, akik
gyermekeket nevelünk az internet korában és a járványidő-
szakban még az online oktatás csínját-bínját is el kellett sa-
játítanunk, a saját bőrünkön érezzük a téma aktualitását.

A technika adta lehetőségeket félretéve mégis arra biztatok
mindenkit,  hogy  a  család  nemzetközi  napján  hívjuk  meg
gyermekeinket egy fagyira, sétáljunk a napsütésben (ha lesz),
vagy társasjátékozzunk a nagyobbakkal, így erősítve a saját
családjainkat!  Hiszen  az  erős  társadalom  alapja  az  erős
családok  szövete,  a  saját  családi  kapcsolatainkon  is  múlik,
hogy mennyire lesz erős ez a „szövet” 10-20-30 év múlva itt,
a Kárpát-medencében. 

Család-évünk hivatalos imája 

Mennyei Atyánk,
Azért jövünk eléd, hogy dicsérjünk Téged
és hogy megköszönjük Neked a család nagyszerű ajándékát.

Imádkozunk Hozzád minden családért,
akiket a házasság szentsége szentel meg.
Add, hogy minden nap újra felfedezzék
a kegyelmet, amit kaptak,
és mint kis házi egyházak,
tudjanak tanúságot tenni jelenlétedről
és arról a szeretetről, amellyel Krisztus szereti az Egyházat.

Imádkozunk Hozzád minden családért, 
amely nehézségekkel és szenvedéssel néz szembe,
amit betegség vagy olyan körülmények okoznak, 
amelyeket egyedül Te ismersz.
Támogasd őket, és tudatosítsd bennük
a szentséghez vezető utat, amelyre hívod őket,
hogy megtapasztalhassák végtelen irgalmasságodat
és  új utakat találjanak a szeretetben való növekedésre.

Imádkozunk Hozzád a gyermekekért és a fiatalokért:
hogy találkozzanak Veled, és örömmel válaszoljanak

arra a hivatásra, amelyet nekik szántál;
Imádkozunk a szülőkért és nagyszülőkért: 
legyenek tudatában annak,
hogy ők Isten atyaságának és anyaságának jelei
amikor gondoskodnak a gyermekekről, 
akiket testben és lélekben rájuk bízol;
és a testvériség megtapasztalásáért,
amelyet a család adhat a világnak.

Uram, add, hogy minden család
misszionárius tanítványokká válásra való elhívásként
élhesse meg sajátos hivatását a szentségre az Egyházban,
az élet és a béke szolgálatában,
közösségben papjainkkal, szerzeteseinkkel,
és az Egyház minden hivatásával.

Áldd meg a Családok Világtalálkozóját. Ámen. 

A Családok X. Világtalálkozója 2022. június 22-26. között kerül
megrendezésre. Forrás: csalad.ro, Hírlevél

Sebestyén Péter – Szintet léptünk

Mióta az oltáskampánnyal meghülyítették a fél világot, két
történet jár a fejemben.

A Pünkösd lelke a Jótanács Lelke. Az Erősség és a Jám-
borság Lelke. Az Igazságé.

Mind a kettő vallásos. Az egyik szerint egy asszony elment
a paphoz, hogy imát kérjen: haljon meg a szomszédasszonya.
– De ezt nem lehet kérni, Rózsika, mondja a plébános. Ilyen
imádság nincs. Ezt nem szabad! – Akkor legalább azért imád-
kozzék plébános úr, hogy a tyúkjai dögöljenek meg…!

A másik egy teológiai anekdota. Az Úr magához hívatja a
század legnagyobb teológusait, hogy tisztázzon néhány kér-
dést velük. Bemegy az első. Aztán mikor kijött, kérdik a töb-
biek: – Na, hogy volt, mit mondott az Úr? – Néhány könyve-
met újra kell írnom. Bemegy a második, egy fél nap múlva
kijön,  és  a  kint  várakozó  társainak  annyit  mond:  –  Egyik
tételemet újra kell fogalmaznom. Majd a harmadik is bemegy,
és egy álló napig ki nem jön. A másik kettő már kezét tördeli,
nyelvét  harapdálja,  imádkozik,  fel-alá  járkál  türelmetlenül,
mire megjelenik az ajtóban Krisztus.  Mi történt, Urunk Jé-
zus? – kérdezik a megszeppent teológusok. Az Úr megszólal:
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– A nyolc boldogságot újra kell mondanom…!
Valami  ilyesmi  történik  a  világjárvány  alatt,  óta,  miatt.

Szakemberek már régóta egyfajta globális kataklizmáról, va-
lamiféle szellemi földrengésről beszéltek, látván a pénz ural-
mának, az elidegenedésnek, az elvallástalanodásnak eme gyors
és riasztó ritmusát. S amit  ők (mi) másképp képzeltünk el, az
megavalósult így. Vírusosan. Járvánnyal. Most már nemcsak az
erkölcs, a jó és rossz, a helyes és helytelen, az igaz és hamis
volta  lett  viszonylagossá,  hanem  ahogy  mondani  szokás,  az
áldozat iránya is megváltozott. A fontossági sorrend is. Nem az
lesz fontos, vigyázz az  egészségedre, értékeld, éld az életet,
tégy jót,  alkoss, szeress,  hanem: mindegy hogyan, csak éld
túl. Nem az lesz erény, hogy a te immunrendszered egészsé-
ges, mert egészségesen éltél, – hanem vállalj rizikót, állj be a
sorba, ne lázíts, ne hergelj, ne gondolkodj, ne állj ellent. És
mi segítünk. Mindent megteszünk, hogy elhallgattassunk, ne-
vetségessé tegyünk. Tedd, amit mondanak, és kuss. Akár van
mellékhatás,  akár  halál,  akár  maszk,  akár  pcr-teszt.  Hogy
bizonyítsd felelősségedet mások iránt. Nem az a cél, hogy az
emberi (civil avagy egyházi) közösség boldog legyen, bonto-
gassa  szárnyait  a  Szentlélek  által,  élje  meg  békében  lelki-
szellemi-kulturális-nemzeti életét, hanem a gazdaság működ-
jék.  Forogjon a pénz. Mert ha nincs pénz, „becsődöl” az egy-
ház, nem lesznek munkahelyek, éhen halunk. stb. Valóban ez
lenne az élet legfőbb célja? Mintha már nem vesztegettünk vol-
na el  mindjárt  két  évet,  és  nem tanultunk volna belőle  sem-
mit… Érdekes  módon a  sötét  középkorban  vagy az ókorban
nem emiatt haltak éhen az emberek, s nem annyian, mint most.

A Pünkösd lelke a Jótanács Lelke. Az Erősség és a Jám-
borság Lelke. Az Igazságé. Nem a WHO-é, nem is Brüsszelé,
s még csak nem is az Arafaté.

Jézus  azt  mondja  apostolainak  mennybemenetele  előtt:
„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég
erősek. Ha majd eljön az Igazság lelke,  ő megtanít titeket a
teljes igazságra.  […]  Ha királyok vagy helytartók elé hur-
colnak titeket miattam, ne töprengjetek, mit mondjatok: Ab-
ban az órában megadatik nektek,. Nem ti beszéltek majd, ha-
nem Atyátok lelke szól belőletek.” (Jn. 16, 4-15)

Nagycsütörtökön az apostolokat már pappá szentelték, nagy-
pénteken a kereszt alatt Mária és János minket képvisel. De a
húsvéti jelenések alatt még féltek. Még nem merték hirdetni az
evangéliumot. Még erőtlenek voltak. Az élmény még nem vált
meggyőződéssé.  Még nem volt igehirdetés és eukarisztia. De
Pünkösdkor  a  kereszténység  „szintet  lépett”.  Egyházzá  vált.
Küldetéssel,  feladattal,  vízióval  és  misszióval.  És  főleg  ön-
tudattal. Ezért kell kérnünk a Lelket most is. Hogy legyen bá-
torságunk az  igazi  élethez és a  teljes  igazsághoz.  Amit  csak
Isten adhat.

Hiszen  hiába  tudunk  meg  tudományosan  egyre  többet  a
vírusról, ha nem akarjuk a Teljes Igazságot. Ha nem vesszük
fel, ha nem tesszük magunkévá, ha nem engedjük be az Igaz-
ság Lelkét. S ehhez nem elegendő a tudás, a kísérletek, a ta-
nulmányok. Hiszen az áteredő bűn az élet minden területét

megfertőzte.  A tudományos  katedráknak,  a  laboratóriumok
boszorkánykonyhájának, a parlamenti folyosóknak, az üzleti
tárgyalásoknak is szükségük van szellemi-lelki féregtelenítés-
re. Oda is kell a Szentlélek bűnleleplező, Igazság-megvilág-
osító ereje, amit csak az imádságban kapunk meg. Nélküle
igazságunk csak megfelelési kényszer, propaganda és mani-
puláció, erőből kormányzás, megfélemlítés, a jogi eszközök
diktatúrája lesz. Igazság szabadság és szeretet nélkül… S ak-
kor csak annyi igazságunk lesz, mint a Pilátusé.

Holott Jézus maga mondja: „Én vagyok az út, az igazság és
az élet”. Be vagyunk oltva. Élünk. De ez milyen élet?

Lelkes vagy Lelketlen?
Forrás: peterpater.com

Böjte Csaba OFM –  
            Kezdjünk el imádkozni ahogy tudunk

Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy hiszünk egy szemé-
lyes, felénk forduló Istenben, akit az imádság csendjében át-
ölelhetünk.

A II. Vatikáni Zsinat után megfogalmazták többen is, hogy
a  jövő kereszténye vagy Istent  kereső misztikus lesz,  vagy
nem lesz keresztény, mert a szép szokások, hagyományok ha
kiürülnek,  ha a  lényeg, a tartalom elveszik,  akkor lassan a
templomaink, a városaink is ki fognak ürülni!

Az imádság a mi két kezünk, melyet szeretettel kinyújtha-
tunk a Szentháromság felé! A természetfölötti világot a hívő
ember csak az imádság csendjében képes megízlelni, határok
közé zárt létében Teremtőjének szeretetét homályosan is, csak
térden állva képes megsejteni! Isten végtelenül egyszerű!

Földi  szemünket  kinyitjuk,  és  már  látunk,  ugyanígy nem
kell  nagyon összeszedett  csodadolgokat tennünk az imában
ahhoz, hogy Istenünk színe elé kerüljünk! A mi egyetlen dol-
gunk, hogy élő hittel,  őszintén, tiszta szívvel vágyakozzunk
teremtő mennyei Atyánk után.

Hittel  kezdjük  el  mondani  ajkainkkal  azokat  az  imákat,
miket ismerünk, mert Istenünk a szobánk csendjében is látja,
hallja a mi feléje forduló gyermeki bizalmunkat, ragaszkodá-
sunkat, és akárcsak a szerető szüleink,  Ő is végtelen jóságá-
ban  elénk  áll,  hogy azt  adja  nekünk,  amire  a  legnagyobb
szükségünk van!

A lelki élet elején áldott jelenlétének vigasztaló örömeivel
szokott kényeztetni, akárcsak a gazdag ifjút, megdicsér, elis-
merésben részesít, majd próbál bevonni világmegváltó szent
művébe.

A tökéletesség útjára lépett ember nem egy elhagyott magá-
nyos szigeten él, mi nem elefántcsonttoronyba zárt elkényez-
tetett királyfiak vagyunk, hanem az élet sűrűjében Krisztust
követő tanítványok, apostolok, akik az imádság csendes per-
ceiben vigasztalást,  erőt,  bátorító  útmutatást  kapnak Meste-
rüktől, hogy az  Ő nevében a szentek példájára csodákat te-
gyünk.

Isten nem ópium, bódító vigasztalás,  mely semmittevésre
kárhoztatja az  Ő „vigaszát” fogyasztó embert. Jézus a vele
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nem, az nem nyer bocsánatot.” (Jn 20,23)

találkozó  tanítványt  szent  jelenlétével  nemcsak  megerősíti,
megvilágosítja,  hanem a  hetvenkét  tanítvány példájára  már
küldi is a világba! Missziós tarisznyánkba nem aranyat, ezüs-
töt rak, hanem megtölti a Tőle származó vigasztaló, bátorító,
gyógyító erővel színültig, ingyen adja, s ezért mi is ingyen
kell hogy továbbadjuk testvéreinknek.

Nyugodtan kulcsoljuk össze a kezünket, és mondjuk biza-
lommal az ajakimát, a rózsafüzért, a zsolozsmát, a többit bíz-
zuk Istenünkre! Ő elég hatalmas ahhoz, hogy áthidalja – ami-
kor jónak látja – azt a végtelen távolságot, mi a porszem és
teremtő Istene között van!

Az imádkozó ember nem bányák mélyébe leszálló, drága-
követ kereső vájár, hisz mi az imádság csendjében nem magá-
nyosan barangoljuk be teremtő Istenünk titkait. Az imádság
útjára lépő ember az első bálban megjelenő lányhoz hasonlít,
aki várja, hogy észrevegyék, felkérjék, és derekát megfogva
táncba vigye az ő kedves lovagja.

Hinnünk kell, hogy ha Nagy Szent Teréz utasításait követve
szépen felkészültünk e csodálatos lelki táncra, akkor Lova-
gunk nem fog késni, jósággal átölel és magával ragad. Visz,
vezet, forgat, s a mi dolgunk bizalommal átölelni Krisztust, s
hagyni, hogy vezessen, amerre szent Fölsége azt jónak látja.

A lelki tánc, ha véget ér, ne keseredjünk el: a Tábor hegyé-
ről lejövő apostolt már várja a munka, mert míg élünk, addig
feladatunk,  dolgunk is  van Istenünk oldalán!  Jó,  ha  az  Úr
becsületes munkában talál, ha szeretetében újból jónak látja
meglátogatni gyermekét.

Forrás: Keresztalja

Tóth Tihamér – Akinek megbocsátjátok...
«Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, én is úgy

küldetek titeket. Ezeket mondván, rájuk lehelt és monda ne-
kik: Vegyétek a Szentlelket. Akiknek megbocsátjátok bűneiket,
megbocsáttatnak nekik  és  akiknek  megtartjátok,  az bűnben
marad». (Jn 20,21-23)

A bűnbánat szentsége a föltámadt Úr Krisztusnak fönséges
ajándéka: húsvéti hajnal életfakasztása a bűnök sírjából.

Nehéz a gyónás? Talán az: kényelmetlen és megalázkodást
követelő.  De  ne  ítélj  a  külső látszat  után!  Van  gyümölcs,
amelynek héja kemény, kellemetlen, élvezhetetlen. A felületes
ember talán el is dobja; de az okos tudja, hogy belseje édes,
üdítő,  zamatos.  Küzdeni,  lankadni,  elesni –  sajnos – közös
emberi  sors;  de  hogy bukásunk ne  legyen  végleges  össze-
roppanás s hogy a bűnben fekve ne kelljen maradnunk, ez
már az Úr Krisztus adománya!

És mennyire megfelel a gyónás az emberi lélek legbensőbb
természetének!  Mily  epedve  szomjúhozza  az  ember,  hogy
egyszer valaki előtt kibeszélhesse magát, hogy bűneit, hibáit
bizalommal elmondhassa valakinek! A bűn nyomasztó tudata
olyan mázsás teher, hogy akárhány cégéres gonosztevő, aki-
nek pedig sikerült megszöknie a földi igazságszolgáltatás e-
lől,  hosszú lelki vergődés után saját magát jelenti föl:  nem
bírja tovább a bűn mardosását.

A  modern  pszichológia  is  rájött  arra,  hogy  az  erővel
elfojtott  bűntudat  lelki  zavarokat,  betegségeket  idézhet  elő,
míg viszont, ha valakinek egész  őszintén kibeszélhetjük tit-
kainkat,  a  lélek  megfeszült  állapota  egészségesre  enyhül.
Éppen ezért akárhány nemkatolikus lélekbúvár pusztán a lelki
egészség szempontjából is nem szűnik meg a gyónást dicsér-
ni. Egymásután jönnek rá a nemkatolikus vallások vezetői is,
hogy mily pótolhatatlan űr náluk a gyónás hiánya és minden-
féle gyónáspótlékkal igyekeznek ezt betölteni. «Mit nem ad-
nék – írja a protestáns Anne Louise Germaine de Staël-Hol-
stein báróné, azaz Madame de Stael – ha letérdelhetnék egy
katolikus gyóntatószékben!»

Spanyolországban,  a  sevillai  székesegyház  egyik  mellék-
kápolnájában  négy,  titokzatosan  lobogó  sárga  gyertya  közt
hatalmas feszület áll. Már a neve is olyan furcsa: «El Cristo
de los desamparados», «a szerencsétlenek Krisztusa». Nincs
semmi más ebben a homályos kápolnában, sem pad, sem kép,
csak  a  lehajtott  fejű,  végtelenül  fájdalmas  arcú  Krisztus  a
feszületen s előtte egy erős lánccal ellátott imazsámoly. Rab-
láncok  az  imazsámolyon!  Mi  ez?  Sevillában  az  a  szokás,
hogyha egy gonosztevőt halálra ítélnek, a kivégzése előtti éj-
szakán  odaviszik  a  megrendítő feszület  elé  s  megláncolva
magára hagyják a kápolnában. Csak ketten maradnak az éj-
szakára:  a megfeszített  Krisztus és  az elvetemült  gonoszte-
vő!... És a szerencsétlen ember lelkében ébredezni kezdenek
a  régi  emlékek.  Mikor  még kis  gyermek volt...  esti  imáját
hófehér hosszú ingben mondó kisfiúcska... szülőfalujának kis
temploma... meghalt édesanyjának utolsó intő szavai... A ha-
lálraítélt  csak  néz...  néz...  a  feszületről  le  nem tudja  venni
szemét  és  felfakad  ajkáról  a  rég  elfelejtett  imádság  és  fel-
szakad szívéből a fohász: «Senor, acuérdate de mi!» «Uram,
emlékezzél meg rólam!»

Ilyen megrendült bánattal térdelj le te is minden alkalom-
mal  a  gyóntatószékhez  és,  hajtsad  könnyes  arcodat  az  Úr
keblére, örülj, hogy az Úr kezedbe adta az önnevelésnek ezt
az utolérhetetlen eszközét: a szentgyónást. Ne kelletlenül vé-
gezd a gyónást, «mert hát az iskola kényszerít rá»; és ne is
érd be az iskolai gyónásokkal. Hanem menj javulást ígérő s új
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életet kezdő elhatározás szent örömével gyónni és menj gyak-
ran... mindannyiszor, ahányszor ifjú lelked érzi, hogy a min-
dennapi élet pora – legjobb akaratod ellenére is – már megint
belepte  lelkedet.  Nemcsak  mély bánattal,  hanem titokzatos
lelki  öröm  megrendültségével  is  térdelj  a  gyóntatószékbe,
ahol Krisztus helyettese vár és monda Krisztus szerető szívé-
nek: «Atyám, vetkeztem, de bánom. Fáj nekem és nem teszem
többé!  Uram,  ha  akarod,  megtisztíthatsz».  És  felel  az  Úr:
«Akarom, tisztulj meg!»

S a bűnbánat szentségében megtisztult lelkeden elömlik a
tiszta lélek hajnali, éltető napsugara...

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Levegőre épít, aki reményét emberekbe vagy teremtett dol-
gokba veti. Ne szégyelld, ha Jézus Krisztus szeretetéből má-
soknak szolgálsz, és evilágon szegénynek tartanak.

Ne magadra építs,  hanem Istenbe vesd reményedet. Tedd
meg, ami rajtad áll,  akkor majd Isten is támogatja jó szán-
dékodat.

Ne bízzál tudományodban vagy akármelyik élő embernek
fortélyosságában, hanem inkább Isten kegyelmében:  ő meg-
segíti az alázatost, és megalázza azt, aki sokra tartja önmagát.

Ha vagyonod van,  ne dicsekedjél vele,  barátaiddal se, ha
mégoly hatalmasok is; Istenben bizakodjál, aki mindent meg-
ad, s mindenek fölött önmagát akarja neked adni.

Ne büszkélkedj sudár termeted szépségével, egy kis beteg-
ség megrokkanthatja, elrútíthatja azt. Ne tetszelegj ügyessé-
gedben vagy elméd fürgeségében, hogy Isten tetszésére légy,
hiszen tőle való minden jó, ami természetedben lakik.

Ne tartsd magadat másoknál különbnek, hogy Isten alább-
valónak ne találjon: ő tudja, mi lakik az emberben.

Ne kevélykedjél jó cselekedeteidben, mert Isten ítélete más
nyomon jár, mint az embereké: neki gyakran nem tetszik az,
ami az emberek tetszését kivívta.

Ha valami jó van benned, hidd, hogy másokban még több
jó van, és így maradj meg az alázatban. Nem árt az, ha min-
denkinél alábbvalónak gondolod magad, de nagyon sokat árt,
ha csak egynek is elébevágsz.

Az alázatos ember mindenkivel békében él, a kevély szívé-
ben gyakori vendég az indulat és a bosszúság.

Pilinszky János – Örökkön örökké

Várok, hogyha váratsz, megyek, ha terelsz,
maradék szemérmem némasága ez,
úgyse hallanád meg, hangot ha adok,
sűrü panaszommal jobb ha hallgatok.

Tűrök és törődöm engedékenyen:
mint Izsák az atyját, én se kérdezem,
mivégre sanyargatsz, teszem szótalan,
szófogadó szolga, ami hátra van.

Keserüségemre úgy sincs felelet:

minek adtál ennem, ha nem eleget?
miért vakitottál annyi nappalon,
ha már ragyogásod nem lehet napom?

Halálom után majd örök öleden,
fölpanaszlom akkor, mit tettél velem,
karjaid közt végre kisírom magam,
csillapíthatatlan sírok hangosan!

Sohase szerettél, nem volt pillanat,
ennem is ha adtál, soha magadat,
örökkön-örökké sírok amiért
annyit dideregtem érted, magamért!

Végeérhetetlen zokogok veled,
ahogy szoritásod egyre hevesebb,
ahogy ölelésem egyre szorosabb,
egyre boldogabb és boldogtalanabb.

Negyven éve halt meg Pilinszky János

Pilinszky János  (Budapest,  1921.  november  27.  –  Buda-
pest, 1981. május 27.) a huszadik század egyik legjelentősebb
magyar  költője,  Baumgarten-díjas,  József  Attila-díjas  és
Kossuth-díjas. 

A  Nyugat irodalmi  folyóirat  negyedik,  úgynevezett  „új-
holdas” nemzedékének tagja Nemes Nagy Ágnessel, Örkény
Istvánnal és Mándy Ivánnal együtt; a Nyugat, majd szellemi
utódja, a  Magyar Csillag megszűnése után az Újhold körül
csoportosultak. E lapnak 1946–1948 között társszerkesztője
is volt.  Mindemellett munkatársa volt a  Vigilia,  az  Élet,  az
Ezüstkor s az Új Ember lapnak is.

Olyan  művekről  ismert,  mint  az  Apokrif,  Harbach 1944,
Ravensbrücki  passió,  vagy  rövid  epigrammáiról,  mint  a
Négysoros, Mire megjössz vagy Harmadnapon. Életművében
a 20. század kegyetlen világát elemzi, leképezvén az ember
magárahagyottságát, a koncentrációs táborok univerzumát, a
létezés szenvedése elől való menekvés hiábavalóságát, az élet
stációit átható félelmet és rémületet.

Költészetén megfigyelhető az 1940-es évek alatti  lágerta-
pasztalatai, a keresztény egzisztencializmus, a tárgyias líra s
katolikus hitének hatása, melyek ellenére nem tartozik a ha-
gyományos értelemben vett, szakrális témájú úgynevezett pa-
pi írók katolikus irodalmába, minthogy elutasította a vallásos
és a profán irodalmat elválasztó falat („Én költő vagyok és
katolikus”).

Líra  mellett  az epika és a dráma műnemében is alkotott.
Esszéi és esszészerű prózakölteményei (Meditáció,  Bársony-
csomó) versesköteteiben jelentek meg, 1977-ben adták ki a
„Beszélgetések Sheryl Suttonnal” című párbeszédes regényét,
1957-től  kezdve  pedig  gyermekeknek  írt  verses  meséket
(Aranymadár, A Nap születése). 

Drámái  az  1974-es  „Végkifejlet”  című kötetében  szere-
pelnek először, köztük egyfelvonásosak (Urbi et orbi – a testi
szenvedésről, Élőképek) és hosszabb színművek is fellelhető-
ek. A Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja 1998-tól.
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Vértesaljai László – Elárvultunk egy pillanat alatt 

„»Merénylet! Merénylet!«  Olyan megdöbbentő volt a hír,
fel sem fogtuk, meg sem értettük. Amire világosan emlékszem,
az egy érzés, mely nagyon mélyről fakadt: Elárvultunk. Nincs
pápánk.” 

E sorok írójaként, negyven évvel ezelőtt nemcsak Rómában
tartózkodtam mint a Pápai Német-Magyar Kollégium növen-
déke, hanem azon az emlékezetes napon éppen a Szent Péter
tér közelében jártam. Abban az időben nem délelőtt, hanem
délután öt  órakor tartották a Szent Péter  téren az általános
kihallgatást,  melynek kezdetén II.  János Pál  a nyitott fehér
pápamobilon körbejárt a hívek szektorai között. Azon a neve-
zetes délutánon éppen a térre vezető Via della Conciliazione
sugárúton,  a  Paulinusok  könyvesboltjában  teológiai  szak-
könyveket  vásároltam,  majd  gyalog  indultam haza  a  kollé-
giumba. Már a Tiberis partján haladtam, amikor hirtelen szi-
rénázás hallatszott, amihez egyre több szirénázó hang társult.
Mintha  ezer  baleset  történt  volna  mindenfelé  a  városban!
Rendőrautók  száguldottak  a  Szent  Péter  tér  felé  a  Tiberis
rakpartjain  és  a  levegőben helikopter  körözött.  A forgalom
megállt, az autók és buszok félreálltak, a gyalogosok pedig
döbbenettel a szemükben tanácstanul egymásra tekintettek.

Emlékszem,  egy kávézóból  hirtelen  kiszaladt  egy hosszú
fekete kötényes barista, és kétségbeesetten odakiáltotta min-
denkinek: „Attentato contro il Santo Padre!” – „Merénylet a
Szentatya ellen!” És sírt! Sokkot kapott,  csak azt a szót is-
mételgette: „Merénylet! Merénylet!” Olyan megdöbbentő volt
a hír, fel sem fogtuk, meg sem értettük. Amire világosan em-
lékszem, az egy érzés, mely nagyon mélyről fakadt: Elárvul-
tunk. Nincs pápánk.

Ha van pásztor nélküli nyáj, akkor Róma népe az lett, per-
cek alatt, ahogy a rádió híre gyorsan elterjedt. Hiszen akkor
minden rádió megszakította a műsorát, és mindenki – szerte a
világon – csak erről az eseményről beszélt. Abban az időben
még nem volt sem mobil, sem internet. Kihangosított rádiók
mellett hallgatták az emberek a híreket, nemcsak kávézókban,
hanem üzletekben, boltokban.

Megálltunk egymás mellett, mint egy hirtelen született kö-
zösség tagjai, megszűnt minden különbség köztünk: egy csa-
lád lettünk, amelyik siratja az apját. Nem szégyelltük, hogy
könnyes a szemünk, mi, férfiak sem.

A helyiségek megteltek emberekkel, fülünk a rádió hang-
szórójára tapadt, és hallgattuk a hírt: „A Szentatyát azonnal a
Gemelli  klinikára  szállították,  állapota  életveszélyes,  mert
közvetlen közelről többször rálőtt a merénylő, akit elfogtak és
letartóztattak…”

Nagy csend lett a városban, mint régente nagyszombaton.
Két és fél év alatt az egész világ szívéhez nőtt a lengyel pápa.
Bátor  hangja,  rugalmas,  férfias  léptei,  mélységes  hite  egy-
ségbe kovácsolta nemcsak a katolikus egyházat, hanem szinte
az egész világot. Most ez az érzés, az anyátlanság-apátlanság
fogott össze bennünket, és hirtelen megértettük, hogy milyen

kivételes  ajándékot  kaptunk  a  Gondviseléstől  az  ő szemé-
lyében. Este, hívó szó nélkül kimentünk a Szent Péter térre
imádkozni. Május 13-a volt. A Fatimai Boldogasszony napja.
A Gemelli klinikán még nem ért véget az ötórás operáció.

Egy ember a műtőasztalon, kemény kékes fény alatt, itt a
földön, az orvosok kezében, miközben a hívek imája a Szűz-
anyához szállt. Ő pedig kézbe vette kedves lengyel fia életét,
mert a hírvétel után, még aznap, mint most a járvány nagy
próbáján, ima szállt fel nemcsak a római Szent Péter térről,
hanem Lourdes,  Fatima,  Częstochowa,  Márianosztra,  Csík-
somlyó kegyhelyeiről: „Most segíts meg, Mária, óh irgalmas
Szűzanya!”

II. János Pál pápa felgyógyulása, hűséges péteri szolgálata
utolsó  leheletéig,  boldoggá,  majd  szentté  avatása  mind  azt
jelzik, hogy valóban a gondviselő Isten és az Egyház Anyja
különleges szeretetét élvezte itt a földön és így érkezett haza
az atyai Házba. Totus tuus! – Egészen a Szűzanyáé lett itt a
földön, mire föl Isten Anyja egészen megsegítette  őt, még a
mennyben is.

És még egy szó. Ami utána történt.
Ami ugyanis a Szentatya heti programján szerepelt az 1981.

május  13-át  követő vasárnap,  az  éppen  a  római  Német-
Magyar Kollégium meglátogatása lett volna. Elmaradt, pedig
minden készen állt már nálunk a nagy eseményre. Hadd em-
lítsem meg, hogy II. János Pál pápa Róma püspökeként nagy-
jából minden vasárnap délután az Örök Város egy-egy plébá-
niájára látogatott el. Meglátogatta a perifériát éppúgy, mint a
belvárosi  egyházközségeket,  hosszú  péteri  szolgálata  alatt
mintegy 350-et. Ment a szegényekhez, de éppúgy elment a
kevésbé szegényekhez is. Ment ő mindenkihez – Jézus nevé-
ben! Pápaként végiglátogatta a pápai egyetemeket, kollégiu-
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mokat,  a  szerzetesrendek  anyaházait.  Mindenütt  szentmisét
mutatott be, a közösségekkel személyesen is találkozott, majd
elfogadta  a  vacsoraasztalt  is.  Keresett  lehetőséget  arra  is,
hogy megkérdezhessék őt saját küldetésük vonásairól.

Mint tudjuk, a Gemelli kórházban a sikeres műtét után még
sokáig ott maradt, majd a lábadozás időszakára a Castel Gan-
dolfó-i pápai nyaralóba költözött. Innét jött be Rómába, hogy
újrakezdje péteri szolgálatát.

Mit gondoltok, mivel kezdett? Azzal, amit a merénylet elvett
tőle. Ott folytatta, ahol abbahagyni kényszerült. Eljött hozzánk
a  Germanicumba,  a  Német-Magyar  Kollégiumba.  Mintha mi
sem történt volna.

Drága Fatimai Szűzanya, hálásan köszönjük Neked, hogy
úgy álltál a Fiad rendelte Péter-utód mellett, mint ahogy a ke-
reszt tövében. Köszönjük, ó áldott Szűz!

1981. május 13-án 17 óra 17 perckor Szent II. János Pál pápát
két lövedék találta el a Szent Péter téren, amelyeket Mehmet
Ali Agca adott le pisztolyából. A Szentatyát, aki összeroskadt a
dzsipen, azonnal a vatikáni orvosi ügyeletre vitték.

Forrás: Vatikáni Rádió

A hűség jutalma

Egy gazdag ember munkásokat toborzott. Azzal a feladattal
bízta  meg  őket,  hogy az udvarán  levő kútból húzzák fel  a
vizet és egy vesszőkosárba öntsék. Külön kérése még az volt,
hogy a munkát gondosan és hűségesen végezzék mindaddig,
míg a kútból a víz ki nem fogy.

A munkások összesúgtak, és megállapodtak egymás között,
hogy ezt nem vállalják. Azt mondták a megbízónak:

– Mi  minden  munkát  nagyon  szívesen  elvégzünk,  külö-
nösen, ha jól megfizetik. De ez annyira értelmetlen munkának
látszik,  hogy  nem  vállaljuk.  Keresünk  valami  hasznosabb
munkát. – S választ sem várva otthagyták.

Az egyik munkás viszont másként gondolkozott:
Ha a munkát elvégzem, a fizetést megkapom. Ha a munka-

adóm nem találja értelmetlennek ezt a munkát, és még ráadá-
sul fizetést is ad, akkor én elvállalom, A gondolatot tett kö-
vette, és csak húzta, húzta a vizet hűségesen és kitartóan.

De  mi  történt?!  Az  utolsó  vödörrel,  amelynek  vize  már
nagyon zavaros és iszapos volt, valami más is felkerült. Ami-
kor kiöntötte a vesszőkosárba a vizet, előtűnt egy nagyon ér-
tékes, csodaszép gyémánt ékszer.

A  gazdag  ember  nagyon  megörült,  mert  megkerült  az
elveszett ékszer. Most értette meg a munkás, hogy miért kel-
lett vesszőkosárba öntenie a vizet, és nem a veteményre, ami
talán hasznosabbnak  tűnt volna. Ráadásul a bérén felül még
külön jutalomban is részesült.

A mi Urunk szintén  hűséges munkásokat keres. A munka
néha  értelmetlennek  látszik, mert  nem  látunk  eredményt.
Sokszor nem értjük, hogy miért is kell ezt vagy azt tenni. Ez a
kis történet emlékeztessen bennünket a hűségre.

Ne feledjük el Jézus Krisztus ígéretét: »Ne félj a rád váró
szenvedésektől!  Az  ördög néhányotokat  fogságba vet,  hogy

próbára  tegyen  benneteket.  Megpróbáltatásotok  tíz  napig
tart. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koszorúját.«
(Jel 2, 10) 

A hűséges kutya

Különös  jelenetnek  voltak tanúi a  Szajna-partján  sétálók.
Egy fiatalember evezett a folyó közepén; a csónakban ült a
kutyája mellette. Egyszercsak megragadta a fiatalember a ku-
tyát, a folyóba dobta, és gyorsan továbbevezett.

A kutya a csónak után úszott, de a fiatalember - nyilván,
hogy a kutyát vizbeölje - az evezővel, olyan erővel sújtott fe-
lé, hogy csónakja felborult.

A fiatalember fuldokolni kezdett,  es akkor hűséges kutyája
megragadta, és kihúzta a partra.

Forrás: erdelyikeresztyenek.network.hu

Bíró Jolán-Ilona – A kereszt, mint üdvösségünk kulcsa

Istent szeretni és keresni gyönyörűség. A szeretetet valaha
is megtapasztaló  ember, még akkor is, ha soha nem is kapott
keresztény nevelést,  a  jóra,  a  szépre,  a  szeretetre  és  ennek
megélésére törekszik. A  bennünk tevékenykedő Szentlelket
ne fojtsuk el, hanem juttassuk érvényre. Így a Szentlélek tem-
plomává válhatunk, ellentkező esetben ennek börtönévé. 

Ha sötét  gondolatok homályosítják el  az  emberi  elmét,  a
jóra  való törekvés megszűnik vagy elhalványul,  így értékét
veszti. A kígyó fondorlatos ügyességével meggyőzi az egyént
az  igazságról és  olyan  dimenziókba  kalauzolja  el  a  lelket,
hogy még  ő maga sem ismer saját énjére. Ezeken felülkere-
kedhetünk, ha mindvégig kitartunk az imában, ami még így is
hidat alkot a lelkiismeret és az ebből megszólaló Szentlélek
között.  

Értékes és hiteles keresztényi életet csak akkor élhetünk, ha
nem embertársainknak magyarázzuk tetteinket, hanem úgy él-
jük életünket, hogy annak mozaikjai Isten előtt mindig tisztán
látszodjanak, mert előle semmit el nem rejthetünk. A félreért-
hető történésekkel, ha azok háttere csak jó talajból táplálko-
zik, nem tartozunk embertársainknak magyarázattal. Ha lelki-
ismeretünk tiszta, éljük tovább a megkezdett jót, amit Isten
indított el bennünk. 

A szenvedések csak erősítik kapcsolatunkat Mennyei Atyánk-
kal.  A türelemmel viselt  megpróbáltatások nemesítik,  edzik a
jellemet. Istenbe vetett bizalmunk megőríz a hit útján. A keresz-
teket is a mi formálásunkra, csiszolásunkra, az üdvösség felé
vezető út  útjelzőiként  kaptuk.  Ne kerüljük ki  ezeket,  hanem
vállaljuk fel azokat, értelmezzük jelentésüket a Szentírás és a
lelkiismeret fényében. Panaszkodásoknak ilyenkor nincs helye.
Ha Ő adta, akkor mindig erőt is ad hordozásukhoz. 

Soha sem önmagunkban, sem nem embertársainkban, ha-
nem az Úrban bízzunk. Mindig mindenben hajoljunk meg az
Ő akarata előtt, még akkor is, ha ez sokszor mélyrehatóan fáj-
dalmas, vagy, ha úgy érezzük összeroskadunk a kereszt alatt.
Ha nem is látjuk a megoldásokat, a hogyan továbbokat, akkor
se próbáljuk elkerülni azt, amit az Úr ránk bízott. Öleljük át
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nem, az nem nyer bocsánatot.” (Jn 20,23)

keresztjeinket. Jobb nekünk itt a földön halandó testünket a
Mindenható igájába kötni, mintsem elutasítani keresztjeinket
és ezzel megalapozni a lélek halálát. 

Szeressük szenvedéseinket is. Ajáljuk fel másokért, így kor-
látolt értelmünk is felfoghatja: a szenvedésnek már itt a földi
létben is értelme van. Jézus is vállalta értünk, érted, értem a
szenvedéseket. Emberi mivoltában ő is megtapasztalta a testi
és  lelki  kínokat,  gyötrődéseket.  ...de,  milyen  jó,  hogy nem
adta fel. Értünk, a mi üdvösségünkért vállalta a kereszthalált.
Kitartásával  kivívta,  döntésével  közreműködött,  az  Atya
akarata előtti meghajlásával elfogadta és mindezekkel együtt
megszerezte  számunkra  az  örök  életet.  Mi  sem  tehetünk
másképp. Állhatatos lélekkel hordozzuk keresztjeinket. 

Bármily nehéz is, és gyötrődésekkel fűszerezett a szenve-
dés, soha nem szabad feladni, hanem amikor annyira elgyen-
gít a teher, hogy már azt érezzük, hogy kibírhatatlan, biza-
lommal forduljunk mindenek Urához, ki még a háborgó ten-
gert is megszelidítette Fia által. Nem kér Ő tőlünk világmeg-
mozgató  dolgokat,  hanem  csak  annyit,  hogy  ki-ki  azon  a
helyen ahová  Ő állította élje meg keresztény hitét a hétköz-
napokban is, úgy a szűk kis családjában, mint a tágabb érte-
lemben vett emberek családjában. 

Boldog lehet az ki szenved, mert élete van. Mint minden
másért,  hálával tartozunk annak akitől kaptuk, Istenünknek.
Ezért fogadjuk el: a szenvedés az élet velejárója. Mi vívtuk ki
magunknak  annakidején  a  Paradicsomban,  Éva  és  Ádám
személyében. 

Nincs élet szenvedés nélkül. Nincs öröm üröm nélkül. Nincs
születés, vagy ujjászületés fájdalom nélkül, de annál nagyobb
az öröm utána.  A múlt  már csak emlék minden örömével és
bánatával  együtt.  A ma hordozza a  reményt,  a  holnap  a  be-
teljesülést.  Nincs  kisebb  vagy  nagyobb  szenvedés,  de  van
kisebb vagy nagyobb önsajnálat, ami elfordít embertársainktól.
Szívleljük  meg  Bruno  Ferrero  szavait,  mert  Emberek  élnek
körülöttünk,  akik  ablakaikat  tükörré formálták  át.  Azt  hiszik,
hogy »kifelé« néznek,  de csak saját  magukat  szemlélik.  Sose
engedd, hogy szíved ablaka tükörré változzék.

A szenvedő Krisztusarcot  így nem lehet  másokban  felis-
merni, s ha fel sem ismertük, akkor a segítségnyújtás parányi
szikrája sem lelhető fel bennünk a másik iránt. A szeretetet
pedig csak a mások felé fordulásban tudjuk megélni. Az igazi
hithez tettek társulnak, amibe soha nem fáradhatunk bele. Ke-
resztjeink helyes megélése legfennebb arra ösztönözhet, hogy
jobban átérezzük mások szenvedéseit és mégjobban orvosol-
hassuk mások bajait. 

Zelk Zoltán –  Egymillió porszem

Egy autó röpítette világgá őket az országút kellős közepéről.
Az a porszem, amelyik legelöl szállt, örömében felkiáltott:

– Végre szabadok vagyunk! Most megbosszuljuk magun-
kat, amiért emberek, állatok, kerekek rajtunk tapostak!

Helyeselték ezt a többi porszemek is, mind egy szálig. Alig
röpültek ezer métert meg egy métert, amikor egy embert értek

utol. Rögtön a nyakába, hajába, szemébe, orrába kapaszkod-
tak, akik meg nem fértek rája, akkora táncot jártak körülötte,
hogy a szegény ember nem győzött eleget prüszkölni. Elő is
vette a zsebkendőjét, s addig törülgette az arcát, verte a port
maga körül, míg végre mégiscsak kiszabadult a csúnya por-
felhőből. Akkor aztán olyan gyorsan, mint a villám, befordult
egy utcasarkon.

– Megszökött előlünk – kiáltoztak a porszemek –, de fus-
sunk utána!

Igen ám, de amíg így tanakodtak, az ember már egy másik
fordulónál végleg eltűnt előlük.

Szerencsére egy lovat láttak meg, nem messze tőlük, amint
a  patak  partján  ivott  éppen.  Az  egymillió  porszem nekiru-
gaszkodott, s egy szempillantás alatt körülfogták.

–  Emlékszel-e,  amint  a  patkóddal  rugdostál  minket?  –
kérdezték gonosz ujjongással. – Bizony, nem kegyelmezünk
most mi sem néked. Megfojtunk irgalmatlanul.

Bizony, senki sem irigyelte volna szegény lovat, ha látja.
Orra, szája tele lett porral. Ijedtében akkorát nyerített, hogy a
hetedik határba is elhallatszott. Ez volt a szerencséje, mert az
orra  előtt  ficánkoló  porszemekre  akkorát  fújt,  hogy  azok
megtántorodtak. Ezalatt meg a ló nekiiramodott a pataknak, s
mielőtt  a  porszemek  utánavehették  volna  magukat,  nyakig
merült  a  hűs  vízbe.  Bizony,  háromszázkilencvenkilencezer
porszem fulladt ekkor a vízbe.

Wenzel Péter bajor festő - Ádam és Éva az Édenkertben

Sírtak is a parton maradt porszemek, s elhatározták, hogy
megfullasztanak minden élőlényt, aki csak az útjukba kerül.

Arra  nem számítottak,  hogy hiába  szállnak  éjjel,  nappal,
egy élőlény nem sok, annyival se találkoznak. A porszemek
zúgolódni  kezdtek,  s  szidták  a  Porszemvezért,  aki  legelöl
szállt az út kezdetén, mikor bosszúra tüzelte őket.

– Lám, nem bírtunk se az emberrel, se a lóval, s ráadásul
annyi sok testvérünk is elpusztult. Te vagy az oka mindennek!

Ki tudja,  milyen rossz vége lett  volna ennek a  Porszem-
vezérnek, ha idejében jó ötlete nem támad.

– Ide hallgassatok! – mondta. – Ki tehet arról, ha nálunk e-
rősebbek is vannak? De hogy kipihenjétek magatokat, elve-
zetlek benneteket egy olyan szép rétre, amilyent álmotokban
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se láttatok. Ott aztán selyemfüvön meg bársonyvirágon hever-
hettek.

Tetszett ez a beszéd a porszemeknek, le is csillapodott a ha-
ragjuk. Szálltak éjjel,  szálltak nappal, míg csak arra a szép
rétre nem értek. Bizony, minden igaz volt, amit a Porszem-
vezér mondott: selyemfű zöldellt, bársonyvirág virított itt. Rá
is szálltak nyomban a gyönyörű virágos rétre. Még a Nap is
eltakarta az arcát egy nagy felhővel, mikor ezt a kegyetlen-
séget látta.

A füvek, virágok feljajdultak:
– Jaj, jaj, megfulladunk!
Egy pici szellőcske sírvafakadt:
– Hová lettek szép virágaim? – mert a por egészen eltakarta

őket.
Szerencsére a Nap éppen az ég aljára ért. Egy sereg felhő

szunnyadozott  itt.  Ezeket  felrázta,  s  megparancsolta  nékik,
repüljenek gyorsan a rét fölé, szabadítsák meg a füveket, virá-
gokat.  Így történt aztán,  hogy alkonyatkor akkora záporeső
zúdult a földre, hogy mielőtt a békák megkezdték estéli hang-
versenyüket,  a  virágos  rét  már  megkönnyebbülve  sóhajtott
föl. Mert ahány porszem csak rátelepedett, az eső mind egy
szemig ott verte a földbe.

235 éve húnyt el Madagaszkár királya – 
                                    Gróf Benyovszky Móric

Tudtad, hogy a távoli Madagaszkár első királya egy magyar
gróf volt,  aki az afrikai kontinens első alkotmányos király-
ságát hozta létre?

Benyovszky Móric 45 évig tartó rövid életútja során négy
világrész több országának történetébe írta be a nevét a távoli
vidékeken tett utazásaival, földrajzi felfedezéseivel.

1741. szeptember 20-án született a Nyitra-megyei Verbón,
édesanyja a történelmi nevezetességű Révay-család sarja volt,
apja pedig a neves Benyovszky Sámuel huszártábornok.

Lengyelországban hősiesen vette ki részét a lengyelek olda-
lán az oroszokkal vívott háborúban. 1769-ben súlyosan megse-
besülve orosz fogságba esett, Szibériába száműzték, ahol elké-
szítette Kamcsatka első földrajzi, néprajzi és állattani leírását.

1771  tavaszán  a  fegyenctelepre  száműzött  cári  tisztekkel
felkelést  szervezett,  elfoglalt  egy  erődöt,  a  kikötőben  hor-
gonyzó  hajókat,  és  kiáltványt  szerkesztett.  Ez  az  írásmű a
későbbi oroszországi forradalmi mozgalmak manifesztumai-
nak mintájául szolgált. A „Péter és Pál” nevezetű hajón meg-
szökik és kalandos utazások során Franciaországban köt ki.

A madagaszkári expedíció: 1773. április 22-én indul el há-
rom hajóval a franciaországi Lorien kikötőből, és hamarosan
megtelepszik a malgasok szigetén,  ahol két erődöt is emelt
támaszpontul,  és  1774-ben megalapítja  Louisbourg  városát.
Ebben az idôben még az európaiak nem ismerték Madagasz-
kár belsejét. Három nagy expedíciót szervezett, a tapasztala-
tairól szóló beszámolók Madagaszkár megismerésének fontos
részei.  A bennszülöttek  megtapasztalták,  hogy a  jószívű és
emberbarát Benyovszky nem öli meg a hadifoglyokat, sőt a

sebesülteket gyógyítja, a nagy ínséget szenvedőknek élelmet
osztogat. Mindezek alapján egyre többen váltak hívévé és kö-
vetőjévé a malgasiak közül.

Benyovszkynak választania kellett: vagy él a törzsfejedel-
mek ajánlatával és elfogadja a királyságot (kormányzóságot),
vagy összeomlik dédelgetett álma. Végül elfogadta a király-
ságot, kilépett a francia király szolgálatából, a madagaszkári
népet választotta, sőt írásba is foglalta a sziget népeinek szánt
alkotmányt, melyet a törzsfőnökök elfogadtak. Nem foszto-
gat, nem rabol, és nem öldököl, mint a gyarmatosító államok
általában.  Elképzelése  az  volt,  hogy  Madagaszkárból  nem
kizsákmányolt gyarmat lesz, hanem modern államot teremt. 

A franciák azonban nem így gondolták és támadást indítottak
a helyi törzsek ellen. A végső összecsapásra 1786. május 24-én,
a Keleti-fok közelében került sor. Benyovszky két európaival és
30 bennszülöttel, lándzsákkal, íjakkal vette fel a harcot a túlerő-
vel.  Az első rohamra a  bennszülöttek szétszéledtek,  Benyov-
szky  pedig  ágyú-(vagy  puska)  golyótól  találva  elvesztette
életét.A viszontagságos életű hazánkfia az egyik legjelentősebb
magyar világutazónk volt. Megelőzte hét évvel az angol James
Cook-kot észak-csendes-óceáni utazásával, valamint a franciá-
kat is. Korát egy jó évszázaddal megelőző tervei a tengeri szál-
lításokra,  a  külkereskedelemre,  a  belső víziút  rendszer kiépí-
tésre, mind-mind említésre méltó érdemeit erősítik. 

Forrás: sopronmedia.hu

Az értesítőt készítik: Takó István plébános, egyetemi lelkész,
Bíró Jolán-Ilona, Bíró Ernő és sokan mások. 

Szerkesztőség: 400604 Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie, Nr. 136, 
e-mail: biro_jolan71@yahoo.com, Lapunk ingyenes, de bármilyen
adományt a plébániai tevékenységek számára örömmel elfogadunk.

Kolozsvár, Szent Péter és Pál plébánia, 
cím: 21 December 1989 sugárút, 136., Tel: Plébánia: 0364-405-955,

e-mail:kolozsvar.szentpeter@plebania.ro 
 Plébános: 0756-102-138, Kántornő: 0752-035-549; 

Hittanórák: óvodásoknak és kisiskolásoknak szombaton 10-től.  
Szentmisék rendje: Kedd, Csütörtök 18:00; Szerda, Péntek 7:30;  

Szombat előesti szentmise 18:00; Vasárnap 9:00 és 10:30.
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