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Ferencz Antal – 28 perc…

Mögöttem csukódik az ajtó. Pár
lépés, az orrom előtt pirosra vált a
jelzőlámpa… 

Állunk,  gondolataimban az  éj-
féli mise evangéliuma: „Amíg ott
tartózkodtak, beteltek Mária nap-
jai, hogy megszülje gyermekét. 

Világra  hozta  elsőszülött  fiát,
pólyába  takarta  és  jászolba  fek-
tette,  mert  nem  kaptak  helyet  a
szálláson” (Lk 2,1–14). 

Emlékeim  első  karácsonyáig
megyek  vissza.  Kirajzolódnak  a
barlangot  megjelenítő,  igazában
csűrhöz  hasonló nádfedeles  épít-

mény vonalai, és látom őket, a hiányozhatatlanokat. Most is szép.
Nem vált a lámpa… várunk egymás mellett, az anya fiával és a

pap. A nő közel hajol a gyermekhez. Eljátszom a gondolattal: Így
megnőtt  a  „kis  Jézus”,  „ilyen Mária?”  Reméltem,  hogy egyik
sem mond a másiknak semmit. Gondolataimba láttak, és a tekin-
tetből szótlanul értettek. A pillanat az időben messze visszavitt.

„Beteltek Mária napjai.” Váltott közben a lámpa… indultunk.
A gyerek visszaintett. Anyja rám mosolygott. „Világra hozta első-
szülött fiát.”

Szaporábbra fogtam, az volt az érzésem, hogy már régtől az
úton vagyok és várnak…

Újabb kép: Egy férfi „fát” visz. Tekintete mondja: „Hála Isten-
nek, a családnak az idén is lesz karácsonya”. Mögötte a kirakat-
ban ott a betlehemi jászol. Véletlen? Nem. Eszembe jut Ferenc
pápánk ez évi tanítása a Szent Péter téren: „A karácsonyfa és a
betlehem továbbra is megigéz fiatalokat és időseket egyaránt. A
fa a fényeivel Jézusra emlékeztet, aki azért jön, hogy megvilágítsa
sötétségünket, hiszen életünket gyakran bűn, félelem és fájdalom
árnyékolja be. A fákhoz hasonlóan az embereknek is szükségük
van gyökerekre, mert csak a jó talajba belegyökerezett ember ma-
rad meg, növekszik, »válik éretté« és tud ellenállni a szelek ostro-
mának, és lesz tájékozódási pont a rátekintők számára.”

Ebből nem lesz prédikáció. 
Rajta vagyok az Erzsébet-hídon, a Szamos tovatűnő habjával

köszönt. Befordulok: Albert Einstein utca, a kettes szám. Nyílik
az ajtó. 

28 perce indultam. Együtt tettük meg a Szent Péter-plébánia és
Verbum szerkesztősége közötti utat. Járjunk továbbra is együtt.
Mellettünk tűnőben van az  advent,  közeleg a  karácsony és az
újév.  Újrateremtődik  az  idő.  Lássuk  meg  egymás  gondolatát,
szívét-lelkét. Teljék be a mi időnk is Máriáéhoz hasonlóan.

A kedves  olvasóknak  a  szeretetükért,  türelmükért  köszönet;
munkatársaimmal  együtt  áldott,  békés karácsonyt és boldog új
esztendőt kívánok. 

Megjelent a Vasárnap katolikus hetilap 2022/52-es lapszámában.

***

December hónapban a megváltó születésére való ráhangolódás
határozza meg a liturgiát,  emeljünk ki néhányat decemberi ün-
nepeink közül:

December 8. – A szeplőtelen fogantatás ünnepe

December 8-án Szűz Mária Szeplőtelen fogantatását ünnepel-
jük. A szeplőtelen fogantatásnak semmi köze Jézus megtestesülé-
séhez, azaz ahhoz a pillanathoz, amikor a mennyei Atya akara-
tából  és  a  Szentlélek  közreműködésének  köszönhetően  Jézus
megfogant Mária méhében. 

Mária  szeplőtelen fogantatása  egy időben jóval  korábbi ese-
mény, amely Szűz Mária születése előtt kilenc hónappal történt,
tehát  nem Jézus születése előtt.  Könnyen kiszámíthatjuk, hogy
december 8-tól számítva éppen kilenc hónap múlva, szeptember
8-án  lesz  Mária  születésének  ünnepe,  amit  Kisboldogasszony
napjának nevezünk a magyar hagyomány szerint.

A szeplőtelen fogantatás azt jelenti, hogy Mária életének első
pillanatától,  azaz  fogantatásától  kezdve  mentes  volt  a  bűntől.
Értelemszerűen nem az ő érdemének kell ezt tekintenünk, hanem
a mindenható Isten kegyelmének, aki fogantatásától kezdve meg-
óvta őt az áteredő bűn következményétől. Illő volt ugyanis, hogy
Isten Fiának anyja egészen tiszta legyen, mert Isten szentségéhez
nem illik a bűn.

Mária  tehát  bűn  nélküli  asszonyként  várta  gyermeke,  Jézus
születését.  Mi  is  készüljünk  az  Úrral  való  találkozásra  azzal,
hogy a szentgyónásban Isten kegyelmének és irgalmának köszön-
hetően megszabadulunk bűneinktől.

Forrás: Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya székesegyház honlapja

Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás

Mária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől. E
hittételt ünnepeljük december 8-án.

A keleti egyházban Anna foganása az ünnep neve, amelyet az
első írásos emlékek szerint a 8. században még december 9-én
ültek.  A nyugati  egyházban  a  9.  században  tűnt  fel  az  ünnep
Nápolyban és Szicíliában, de a 10. század elején már Angliában
is megtartották (valószínűleg a  görög származású Szent  Tódor
canterburyi  érsek  szorgalmazására).  Magyarországon  III.  Béla
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király honosította meg a 12. század második felében.
A 13–14. század során – főleg ferences hatásra – egész Euró-

pában elterjedt a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Rómában XXII.
János (1316–34) idején kezdték ünnepelni. IV. Sixtus pápa 1476-
ban  fölvette  a  római  kalendáriumba,  XII.  Ince  pápa  1693-ban
nyolcnapossá bővítette az ünnepet, amely XI. Kelemen pápa ren-
delete szerint vált parancsolt ünneppé a 18. században.

Giuseppe Angeli: Szeplőtelen Fogantatás (1765)

A Szeplőtelen Fogantatásról  szóló dogmát  Boldog IX.  Piusz
pápa hirdette ki 1854. december 8-án, majd 1857. szeptember 8-
án megáldotta és felszentelte a Szeplőtelen Fogantatás szobrát a
római Piazza di Spagnán.

IX. Piusz pápa Ineffabilis Deus kezdetű bullájában e szavakkal
hirdette  ki  ünnepélyesen  a  hitigazságot  1854.  december  8-án:
„Kinyilvánítjuk, megerősítjük és isteni kinyilatkoztatásnak tekint-
jük azt a tanítást, miszerint a Boldogságos Szűz Máriát foganta-
tásának első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos ke-
gyelme és védelme folytán, az emberiség Megváltójának, Jézus
Krisztusnak érdemei erejében, sértetlenül megóvta az eredeti bűn
szennyétől.”

A Szűzanya  1858.  március  25-én  így  mutatkozott  be  Ber-
nadette Soubirousnak a Lourdes melletti Massabielle-barlangban:
„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”

Szent XXIII. János pápa 1958-ban felkereste a Piazza di Spag-
nát, és egy kosár fehér rózsát helyezett el a Szeplőtelen Fogan-
tatás-szobor tövében. A hagyományt Szent VI. Pál pápa, Szent II.
János Pál pápa és XVI. Benedek pápa is  folytatták,  és Ferenc
pápa is követi.

Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos
Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának
érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közbenjá-
rására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. A mi
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: Magyar katolikus lexikon, Vatikáni Rádió, Magyar Kurír

December 3. – Xavéri Szent Ferenc ünnepe

Javier várában született, 1506. április 7-én. San-Csao-ban halt
meg (Kanton mellett), 1552. december 3-án.

Ha  valaki  a  baszk  származású  nemes  ifjúnak,  Francisco  de
Jassu y Javiernek, aki 1530-ban a párizsi egyetemen éppen ma-
giszteri fokozatot szerzett, azt mondta volna, hogy nevét évszá-
zadokon át emlegetni fogják az egész világon, lelkének legérzé-
kenyebb pontját érintette volna. Don Francisco ugyanis büszke
ember volt,  nagyra tartotta  nemesi  származását,  és  dicsőségre,
megbecsülésre vágyott.

És ez a nagyravágyó Francisco 1552-ben, távol a főúri kasté-
lyoktól  és  az  egyetemi  előadótermektől,  de  még Európától  is,
San-Csaóban,  egy  kis  sziklás  szigeten,  Kína  partjai  előtt  halt
meg, miközben szíve minden vágya az volt,  hogy bejuthasson
Kínába. Elhagyatottsága ellenére halálhíre hamarosan bejárta az
egész  akkori  kultúrvilágot,  és  mindazok,  akik  hallották  a  hírt,
szomorkodtak elvesztése miatt.  A szomorúságba azonban annál
több csodálat vegyült, minél inkább megismerték ennek az em-
bernek  a  tetteit.  Fél  évszázad  sem telt  el,  és  Xavéri  Ferencet
V. Pál pápa boldoggá, XV. Gergely pápa 1622-ben szentté avatta.
XIV. Benedek pápa 1748-ban India és az egész Távol-Kelet vé-
dőszentjévé tette. 1927-ben XI. Pius pápa a földkerekség minden
misszióját oltalmába ajánlotta, Ferenc tehát a misszionáló Egy-
ház védőszentje lett.

Bármilyen nagyra törő tervei  voltak is  az  ifjú  magiszternek,
erre nem számíthatott. Épp azzal lépett e dicsőség útjára, hogy
Krisztus szavától szíven találva – ,,Mit számít az embernek, ha
az egész világot megnyeri is, de a tulajdon lelkének kárát vallja?”
– megtagadta minden földi vágyát, és honfitársa, Loyolai Ignác
társaságához csatlakozott, aki erre a krisztusi mondásra oly sok-
szor figyelmeztette. 

Ferenc  1534.  augusztus  15-én,  Nagyboldogasszony  ünnepén
Ignáccal és öt hasonló gondolkodású társával együtt letette a sze-
génységi és tisztasági fogadalmat. Azt is megfogadták, hogy el-
zarándokolnak a Szentföldre, s 1536 telén útnak is indultak, hogy
ez utóbbi fogadalmukat teljesítsék. Velencében azonban tudomá-
sul kellett venniük, hogy a törökök az összes Szentföldre vezető
utat lezárták. Velencében 1537. június 27-én szentelték pappá ő-
ket, miközben a körülmények kedvezőbb alakulására várakoztak.

1538 novemberében ott térdeltek Krisztus földi helytartója e-
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lőtt,  akitől  azt  kérték,  hadd  változtassák  meg  fogadalmukat,
vagyis a szentföldi  zarándoklat  vállalása helyett  fogadalommal
kötelezhessék magukat a pápa iránti tökéletes engedelmességre. 

Ignác, aki valaha katona volt, a ,,Jézus Csapata” nevet találta a
legmegfelelőbbnek az új szerzetesrend megjelölésére, de később
fölcserélte a ,,Jézus Társasága” névvel, amely kevésbé katonásan
hangzott.  Azt  azonban  továbbra  is  megtartották,  hogy  a  pápa
kívánsága számukra parancs, amelyre semmi körülmények között
sem mondanak nemet, és soha nem fogják a saját szájuk íze sze-
rint magyarázni.

1540 tavaszán III.  Pál pápa a Társaságból két személyt Íror-
szágba, másik kettőt Portugál-Kelet-Indiába küldött. Egy testvér
helyett,  aki megbetegedett, Xavéri Ferencet Indiába irányította.
Az Indiába  készülő flotta  1541 áprilisában futott  ki  Lisszabon
kikötőjéből. Ferenc nem sokkal előbb egy pápai iratot kapott, a-
mellyel a pápa Távol-Kelet pápai legátusává nevezte ki. Az uta-
zás tizenhárom hónapot vett igénybe, beleszámítva a Mozambik-
ban töltött telet is. Ferenc 1542. május 6-án érkezett meg Goába.

Éppen az esős időszak utolsó hónapja volt, amely miatt nem
indulhatott  tovább, de az időt itt  sem töltötte tétlenül.  Nagyon
hamar  észrevette,  hogy a  portugál  tengerészek,  katonák,  tiszt-
viselők és kereskedők viselkedése nem sok becsületet szerzett a
keresztény névnek. Ezért keresztet vett a kezébe, és bejárta a vá-
ros negyedeit,  maga köré gyűjtötte a gyermekeket és  a felnőt-
teket, s katekizmusra tanította őket, prédikált nekik, gyóntatott,
egyszóval mindent elkövetett  annak érdekében, hogy a megke-
resztelt, de lélekben elhanyagolt híveket életre serkentse.

Szeptember  végén  újra  hajóra  szállt,  még  mielőtt  társai
Mozambikból utolérték volna. A Comorin-fok (az Indiai-félsziget
legdélibb  pontja)  körül  élő  gyöngyhalászok  közé  ment,  akik
közül 1535–37 között mintegy húszezren megkeresztelkedtek, de
jóformán semmi oktatásban nem volt részük. 

Ferenc tanította nekik a katekizmust, védelmezte őket a por-
tugál kereskedők ravaszságával szemben, s vigasztalta és támo-
gatta őket a muzulmánok rajtaütései alkalmával. Később hason-
lóképpen segítette Travancorból a halászokat, akik közül mintegy
tízezret ő maga keresztelt meg. Több mint egy évet töltött egy-
szerű, de hívő lelkek között, akiket ,,első szerelmének” szokott
nevezni,  s ha missziós útjai  során a közelben hajózott,  mindig
felkereste őket. Valahányszor új misszionáriusok érkeztek Goába,
valakit hozzájuk küldött. Őt magát legátusi megbízatása elszólí-
totta, mert a terület, amely hozzá tartozott, a Jóreménység fokától
(Afrika legdélibb pontja) Kínáig terjedt.

Így Ferenc állandóan úton volt. 1545-ben Mailapurból Malak-
ka felé indult, amelyet a portugálok 1511-ben hódítottak el a mu-
zulmánoktól. Győzelmüket akkor úgy ünnepelték, mint a keresz-
ténység  diadalát  az  iszlám  felett.  1546.  január  1-én  kelt  útra,
hogy a ,,Fűszer-szigetek” néven ismertté vált Molukka-szigetekre
menjen, és segítségére legyen az ott élő keresztényeknek. Mint-
egy másfél  év múlva  tért  vissza  Malakkára,  ahol  meghallotta,
hogy a Kínai-tengertől keletre új szigeteket fedeztek föl: Japánt,
a felkelő nap országát.

Ferenc Malakkában találkozott az első japánokkal, akik itt ke-

restek menedéket. Magával vitte őket Goába, útközben tanította
nekik a keresztény hitet, és meg is keresztelte őket. Közben meg-
érlelődött benne a terv, hogy ezzel a három japán kereszténnyel
fölkeresi Japánt, hogy ott is hirdesse az evangéliumot. Ferenc a
gyors döntések embere volt: elrendezte dolgait Goában, és már
1549 áprilisában úton voltak Japán felé. Kísérete a három japán
és két segítő testvér volt, s négy hónappal később a kis csoport
Kagoshimánál partra szállt.

Az 1597. február 5.-én Nagaszakiban kivégzett keresztény vértanuk

A legenda azt mondja, hogy Ferenc birtokában volt a nyelvek
adományának. Levelei erről mit sem mondanak. Sőt, ellenkező-
leg, arról tanúskodnak, hogy Ferencnek nagy nehézségei voltak a
nyelvvel, főleg a japán nyelv tanulásával. Egyik levelében az áll,
hogy negyven napig tartott, amíg japán nyelven el tudta mondani
a  tízparancsolatot.  Mindehhez  járult  még,  hogy  a  tolmácsnak
kiválasztott japán keresztény félreértéseivel és rossz fordításaival
sok kellemetlenséget okozott Ferencnek. Ez Japánban különösen
súlyos hiba volt. A japánok ugyanis műveltek voltak, gondosan
kidolgozott  szokásrendszerük  volt,  és  sokat  adtak  a  külső
formákra.  Szívesen hallgatták Ferencet, de vitatkoztak vele,  és
nem  voltak  hajlandók  az  új  hitet  könnyen  elfogadni.  Még
nehezebb volt a boncok térítése, főképp amikor Ferenc erkölcsi
életüket kezdte kifogásolni. Nem kellett sok idő, és a boncok a
legnagyobb ellenségei lettek.

Ebből következően Kagoshimában nem tudott  nagy eredmé-
nyeket elérni. Így a következő évben továbbment; az volt a terve,
hogy fölkeresi Mlyakot, hogy találkozzék a császárral és shogun-
jával (hadvezérével). Itt azonban újabb csalódás érte, amennyi-
ben a császár puszta bábnak bizonyult, shogunja pedig csecsemő-
nek: az igazi hatalom a földbirtokosok kezében volt.

E fölismerést Ferenc kihasználta, mert visszafelé jövet Yama-
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gusiban, a boncokkal és a tudósokkal folytatott hosszas viták e-
redményeként,  sikerült egy kis szigetet  alkotnia,  s  megnyernie
Bungo herceg barátságát. Amikor ellátogatott hozzá, minden le-
hetséges ruhadarabot és jelvényt magára vett, ami mint pápai le-
gátust megillette.

Ferenc összességében két  évet  töltött  Japánban.  Ez idő alatt
mintegy  ezerötszáz  embert  keresztelt  meg.  Meglehetősen  kis
szám ez a másutt megkeresztelt tömegekkel szemben, de ez a kis
eredmény vezette  el  Ferencet  a fontos felismerésre:  egy olyan
magas kultúrájú országban, mint Japán, a missziót másként kell
irányítani, mint a műveletlenebb népek körében. Alkalmazkodni
kell, ismerni kell a nyelvet és az érintkezési formákat: Japánnak
nagyon művelt és jól képzett misszionáriusokra van szüksége.

Ferenc azt is fölismerte, hogy Japán a kínai kultúra örököse. A
forrásokat  tehát  Kínában kell  keresnie  azokhoz az értékekhez,
amelyeket Japánban annyira megcsodált. Ezért ébredt föl benne a
vágy, hogy Kínába eljusson, s ott is evangelizálhasson.

Ezzel a szándékkal indult vissza 1551 novemberében Goába,
ahol 1552 februárjában kötött ki. Itt súlyos feladatok vártak rá,
amelyeket  mint  az  újonnan  alapított  indiai  jezsuita  provincia
vezetőjének  kellett  megoldania.  Éjjel-nappal  dolgozott,  hogy
minél  előbb  Kínába  indulhasson.  Április  17-én  már  újra  úton
volt.  Malakkából  egy  portugál  kereskedő  segítségével  akarta
elérni célját, a malakkai kormányzó azonban ellenezte a tervet.
Féltette a portugálok kereskedelmi kapcsolatait  attól, hogy egy
külföldi  titokban behatoljon az idegenek előtt  szigorúan lezárt
Kínába.  Ferenc ekkor elhatározta,  hogy egyedül utazik tovább.
Augusztus vége körül érte el Kanton közelében a kis San Csao
sziklaszigetet, amelyen át be akart jutni az országba, ha másként
nem,  hát  egy  csempész  dzsunkáján.  A kínai  azonban,  akivel
Ferenc megegyezett, cserbenhagyta. A portugál kereskedők a tél
közeledtével  már  majdnem mind  elhagyták  a  szigetet,  Ferenc
pedig ott maradt egyedül.

Ebben  az  elhagyatott,  reménytelen  helyzetben  Ferencet  láz
támadta meg, és szervezete  a hosszú utazások és a kíméletlen
munka  után  már  nem  volt  ellenálló.  1552.  november  3-án  a
reggeli órákban meghalt. Xavéri Szent Ferenc a jezsuita misszió
tulajdonképpeni megalapítója, ugyanakkor az újkori misszió tör-
ténetének legnagyobb alakja is volt. Sok kérdésben – mert első-
ként  szerzett  személyes  tapasztalatokat – alapvető fölismerései
voltak. És a példája ezreket vonzott maga után a missziókba.

Ünnepét 1623-ban, a szentté avatását követő évben fölvették a
római naptárba, december 3-ra.

Istenünk, ki Xavéri Szent Ferenc igehirdetésével sok népet
térítettél az igaz hitre, kérünk, add, hogy híveid lelkében ugyan-
olyan buzgó hit  éljen,  mint  őbenne,  és  Egyházad mindenkor
örvendhessen gyermekei sokaságának!

December 4. – Szent Borbála

Nikomédiában  halt  meg,  306  körül.  Minden  történetkritikai
megállapítás  ellenére  fény  és  vonzerő  árad  Szent  Borbálából.
Szent Cecíliához és Alexandriai Szent Katalinhoz hasonlóan Bor-
bála tisztelete is jóval megelőzi a 7. századból ránk maradt latin,

görög, szír és örmény nyelven megírt legendát, függetlenül attól,
hogy a hitelesnek tekintett történeti források nem beszélnek róla.

Borbála/Barbara (kinek neve a Barbarus, azaz barbár szó nőne-
mű alakja) egy pogány apa nagyon szép leánya volt. Valahány-
szor az apa kereskedelmi útra ment, leányát egy magas toronyba
zárta. Egy ilyen távollétet ragadott meg Borbála arra, hogy miu-
tán már régóta vágyott a keresztségre, fölvételét kérje az Egyház
közösségébe.  A Szentháromságba  vetett  hite  jeleként  a  torony
falába, amelyen addig csak két ablak volt, vágatott egy harma-
dikat is. Atyja hazatérve az ablakok számából fölismerte, hogy
leánya elhagyta ősei hitét. Emiatt azonnal meg akarta ölni, ám
Borbálának sikerült elmenekülnie, mert a torony fala és a sziklák
megnyíltak előtte.

Bartolomé Esteban Murillo: Szeplőtelen Fogantatás (1660–1665)

A hegyek között egy barlangban rejtőzött, de egy pásztor elá-
rulta atyjának a rejtekhelyet. A pásztor árulásának büntetéseként
Isten  a  bárányait  ganajtúró  bogarakká  változtatta.  Ez  azonban
nem tartotta vissza az atyát attól, hogy leányát a bíró elé hurcolja.
A bíró megfélemlítésül keresztényeket gyötörtetett Borbála sze-
me láttára a legválogatottabb kínzásokkal. Krisztus azonban erőt
öntött lelkébe, s hogy ne féljen, társnőnek adta mellé Juliannát.

A város kormányzója akkor a megszégyenítés eszközéhez fo-
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lyamodott: megparancsolta, hogy ruhátlanul pellengérezzék ki a
piacon,  minden  kíváncsi  tekintet  prédájául.  Borbála  azonban
most is az Úrhoz menekült,  és meghallgatásra talált:  a földből
felszálló köd és az égből leereszkedő felhő úgy beburkolta a tes-
tét, mintha teljesen föl lett volna öltözve. Végül a bíró fővesz-
tésre ítélte, és ekkor történt a legszörnyűbb: az apa, aki korábban
esztelen féltékenységgel óvta a leányát, most maga ragadta meg
a kardot és fejezte le. Mikor azonban hazafelé ment, villám súj-
totta őt, és nem maradt belőle más, csak egy maréknyi hamu.

Egy Valerianus nevű ember gondoskodott arról, hogy Borbála
és a vele együtt lefejezett Julianna teste méltó temetésben része-
süljön. A sírnál pedig hamarosan megkezdődtek a csodák.

Borbála vértanúságának időpontjául a legenda különböző vál-
tozatai más és más időpontokat jelölnek meg: Maximinus Thrax
(235–238), Maximianus (286–305) vagy Maximinus Daia (308–
313) uralkodását. Lakóhelyéül Antiochiát, Héliopoliszt mondják,
vértanúsága  helyéül  pedig  egyes  források  Nikomédiát,  mások
Toszkánát, sőt olyan is van, amelyik Rómát jelöli meg.

Ezeket  az  ellentmondó adatokat  lehetetlen  tisztázni.  Eléged-
jünk meg tehát azzal a ténnyel, hogy Borbála tisztelete legkésőbb
a 9. század óta Keleten és Nyugaton egyaránt elterjedt. Ez keleti
származására utal, mert a nyugati egyház sok keleti szent tiszte-
letét átvette, fordítva ellenben nagyon ritkán történt.

Annak ellenére,  hogy a  történeti  források nem szólnak  róla,
többfelé tisztelnek Borbála-ereklyét, és több ereklyeátviteli ünne-
pet is számon tartanak. Így Velence, Konstantinápoly, Róma és
Ó-Kairó büszkélkedik azzal, hogy ereklyét őriz a vértanú szűztől;
de olyan kis helyek is állítják ugyanezt, mint Plaisance és Rieti.
Fejét Novgorodban őrizték. Borbála tisztelete Brémából terjedt
Litvánia és Finnország felé.

A 13. században az aragóniai királyság folytatott tárgyalásokat
a kairói szultánnal, hogy megkaphassa a szent ereklyéit. Szeretik
és tisztelik Borbálát Ciprus szigetén, az Égei-szigeteken, Görög-
országban, a Balkánon és Örményországban éppúgy, mint Grú-
ziában. Nyugat-Európában: Belgiumban, Hollandiában, Francia-
országban, Svájcban, Ausztriában és Magyarországon is nagy te-
kintélynek  örvend.  A népi  tisztelet  a  legenda  különböző  ele-
meihez kapcsolódik. Így a ,,hirtelen és készületlen halál” elleni
oltalmazónak tekintik, mivel atyja ezzel bűnhődött gonoszságá-
ért.  Gyakran így imádkoznak: ,,Add meg, ó Urunk, hogy Szent
Borbála közbenjárására halálunk előtt részesülhessünk szentsé-
geidben.” Ez a  magyarázata  annak,  hogy a  művészek gyakran
ábrázolják Borbálát  úgy,  hogy a kezében cibóriumot és  felette
ostyát tart. Ugyanezen az alapon számtalan azon jámbor testvé-
rületek száma, amelyek a ,,Jó halál” nevét viselik, és védőszent-
jüknek Borbálát tekintik.

Apja villám általi halála miatt a villámcsapás és tűzvész ellen
is kérik oltalmát, ezért a vészharangra rá szokták vésni a képét.
Ezáltal  lett  a  harangok és  a  harangöntők védőszentje,  de  neki
ajánlották a hegycsúcsokat és az erődítményeket is. A puskapor
feltalálása után, amelyet úgy tekintettek, mint a villám és a tűz
egyesült erejét, ez a gyenge és minden erőszaktól távol álló szűz
hamarosan a tüzérek védőszentje lett. Védőszentjüknek tekintik a

hegymászók,  akiket  útjaikon  vihar  és  villámcsapás  veszélye
fenyeget, de ugyanígy a bányászok is, akik a sújtólég veszélyé-
ben dolgoznak. Végül a torony miatt, amelyben lakott, s amellyel
oly gyakran ábrázolják, a régi építőmesterek és kőművesek vé-
dőszentje lett.

A gazdag népszokás-anyagból csak egyet említünk, a Borbála-
ágat. Ha a cseresznyefa ágát Borbála napján beviszik a szobába,
karácsonyra kivirágzik. Ez a szokás nemcsak Jessze kivirágzott
vesszejére emlékeztet, hanem Borbálán keresztül arra is, hogy a
mi szívünkben is kivirágzik a szeretet, ha Krisztus benne él.

Ha történetileg lehet  is  kifogásokat  emelni  Borbála  legendá-
jával  szemben,  két  dolgot  mindenképpen el  kell  fogadnunk:  a
vértanú szűz alakja és tisztelete olyan erővel sugárzik mintegy
másfél évezreden át, ami fölér a történeti adatokkal. 

Borbála Krisztus tiszta tükre volt, ezért képes sugározni az ö-
rök szentség világosságát.

December 26. – Szent István első vértanú

István diákónus vértanúságát Szent Lukács örökítette meg az
Egyház számára az  Ap Csel (6,1–8,2). E két fejezetben Lukács
nem annyira  a  vértanúságot  hangsúlyozta,  mint  inkább azt  az
üdvtörténeti fordulatot, amelynek dátuma István halálának napja:
a fiatal egyház Jeruzsálemből szétszóródik ,,Júdeába és Szamari-
ába”, majd a pogányok közé is, s ezáltal egyre szélesebb körben
terjed az Evangélium.

Szent István diakónus megkövezése

István a hét diákónus egyike, akiket az apostolok azért válasz-
tottak, mert feszültség támadt a görög nyelvű és hellén kultúrájú,
valamint  a  jeruzsálemi  hívek  között.  A görögök  úgy  érezték,
hogy az ő özvegyeiket elhanyagolják az alamizsnaosztásnál. Az
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apostolok ezért úgy határoztak, hogy megbíznak hét hellén férfit
az asztal szolgálatával, s ők az imádságnak és az ige szolgálatá-
nak élnek. E férfiak a hellén keresztények tekintélyes képviselői
lehettek,  s  emellett  igazi  apostolok,  akiket  nem  lehet  ugyan
együtt említeni a Tizenkettővel, de teljes bátorsággal hirdették az
evangéliumot, és magukkal vitték egész Júdeába.

A hét  közül Lukács kiemeli  Istvánt,  ,,ezt a hittel  és Szentlé-
lekkel eltelt férfit” mint igazi keresztényt. Isten nagyobb mérték-
ben tette őt kegyelme eszközévé, mint a másik hatot, ezért mű-
velt csodákat és jeleket a nép körében. Emellett a bölcsesség a-
jándékából is bőségesebben részesült,  ennek köszönhetően hir-
dette oly nagy erővel Isten igéjét:

,,István kegyelemmel és erővel eltelve csodákat és jeleket mű-
velt a nép körében. Erre a libertinusok, cireneiek, alexandriaiak,
kilikiaiak és asiaiak zsinagógájából némelyek ellene támadtak, és
vitatkozni  kezdtek  Istvánnal,  de  bölcsességével  és  a  Lélekkel
szemben, amellyel beszélt, nem tudtak helytállni.” Az elbeszélés-
ben Istvánt nemcsak bölcs és Szentlélekkel eltelt tanúnak, átütő
erővel érvelő szónoknak láthatjuk,  hanem látnoknak is,  akinek
arca fölragyog, mint egy angyalé, és arra is méltónak találtatott,
hogy Isten dicsőséges jobbján meglássa az Emberfiát.

Lukácsnak azonban nem az a célja, hogy elmélkedés tárgyául
állítsa elénk a szent diákónus alakját, hanem az Egyház története
szempontjából látja fontosnak István szerepét, mert az ő halála
vezeti be az Egyház elszakadását a Templomtól és a zsidóságtól. 

István személyében és küldetésében világosan láthatóvá válik a
lelkek szétválása, hasonlóan ahhoz, ami Jézus körül lejátszódott.
Nem véletlenül válik a tanítvány életének vége is hasonlóvá Mes-
teréhez. Minden égi ajándékot a szolgálatra kapott István, aki a szó
eredeti értelmében, teljes egészében szolga, ,,diákónus” volt.

Miként Jézust, Istvánt is a főtanács elé állították, és ez a jogi
hatóság folytatta le a pert. Ugyanazokkal a vádakkal léptek föl
ellene, mint Jézus ellen: ,,Embereket fogadtak föl, hogy állítsák:
»Hallottuk, hogy káromló szavakkal illette Mózest és az Istent!«
Fölizgatták  a  népet,  a  papokat  és  az  írástudókat,  úgyhogy
rárontottak, megragadták, és a főtanács elé hurcolták. Ott hamis
tanúkat szólaltattak meg, akik állították: »Ez az ember folyvást a
szent hely és a törvény ellen beszél!«” (ApCsel 6,11–13).

Istvánon beteljesedik Krisztus ígérete: ,,Amikor majd a zsina-
gógákba vagy a hatóságok és a hatalmasságok elé hurcolnak tite-
ket, ne gondolkodjatok rajta, hogyan védekezzetek és mit mond-
jatok, mert a Szentlélek abban az órában majd megtanít benne-
teket rá, hogy mit kell mondanotok” (Lk 12,11–12). Ezért tudja
István  is,  hogy  mit  kell  mondania.  Áttekinti  Izrael  egész
történetét,  az  üdvtörténetet,  amelynek  során  Isten  oly  sokszor
művelt csodákat a nép érdekében. Felsorolja Isten csodatetteit és
a nép ellenkezését, mert „atyáink szívük mélyén visszavágytak
Egyiptomba”  (ApCsel  7,39).  István  a  maga  prófétai  látásával
látja,  hogy a történelem vonalai egy pontban találkoztak:  Isten
elküldi egyszülött Fiát, az Igazat, s a zsidók, mert keménynya-
kúak  és  körülmetéletlen  a  szívük,  keresztre  feszítették  őt.  És
ekkor a történelem vonalai ismét tágulni kezdenek a jövő felé:
Isten már nincs a Templomhoz és az ,,az ő népéhez” kötve. Az

örömhír most terjedni kezd a pogányok felé: ,,A Magasságbeli
nem lakik emberi kéz emelte hajlékban, ahogy a próféta is mond-
ja:  »Az ég  az  én trónusom,  s  a  föld lábam alatt  a  zsámoly.«
Milyen házat építhettek nekem – mondja az Úr –, hol lehetne a
pihenőhelyem? Hát nem az én kezem alkotott mindent? Ti vas-
tagnyakúak,  körülmetéletlen  szívűek  és  fülűek,  mindig  ellen-
álltatok a Szentléleknek, s mint atyáitok, olyanok vagytok ti  is.
Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Mind megöltétek azokat,
akik az Igaz eljöveteléről jövendöltek. S most ti lettetek árulói és
gyilkosai,  ti,  akik  az  angyalok  közreműködésével  átvettétek  a
törvényt, de nem tartottátok meg!” (ApCsel 7,48–53).

A vádlott védőbeszéde súlyos vádként hullott a vádlókra, amit
azok  meg  is  értettek,  azért  vicsorították  rá  a  fogukat.  István
azonban  kimondta  az  ítéletet:  ,,Látom a  megnyílt  eget  és  az
Emberfiát, amint ott áll az Isten jobbján!” Igen, a Bírót látta, aki
fölment a mennybe, és a saját szava szerint megtagadja azokat,
akik megtagadják őt. Elvétetik tőlük az örömhír, s akik most kö-
veket ragadnak, hogy Istvánt elhallgattassák, a végső ítélet előtt
állnak. István a halálával megpecsételte bátor tanúságtételét. De
a mennyei Bíró, aki ellenségei ellenére ment föl a mennybe, állja
a szavát, és megvallja azokat, akik megvallják őt. Az igaz tanú,
aki  Mesteréhez  annyira  hasonlóan  hal  meg,  nem  hiába  kiált-
ja: ,,Úr Jézus, vedd magadhoz a lelkemet!” ( ApCsel 7,59).

István  annyira  diákónus,  annyira  jó  értelemben  szolga  volt,
hogy Lukács a vértanúsága történetét is egészen az Evangélium
terjedésének szolgálatába állíthatta. És ez minden szent életében
így van: a személyük egészen eltűnik a szolgálatuk mögött, amit
Isten megbízásából a keresztény közösség, az emberek, a világ és
az  üdvtörténet  javára  végeznek.  Maga  Jézus  is  így  fogta  föl
életét: ,,…az Emberfia nem azért jött, hogy őt szolgálják, hanem
hogy ő szolgáljon és odaadja az életét” (Mk 10,45).  Az igazi
tanítványok,  a  szentek,  ebben követik Krisztust,  aki  erre  hívja
őket.  István  diákónus  ünnepét  a  legrégibb  liturgikus  források
december 26-ra teszik.

December 27. – Szent János apostol és evangélista

Az Úr tanítványai köréből János kiemelkedő személyiség: Pé-
ter után ő a legfontosabb az apostolkollégiumban. Az apostolok
közül csak Szent Pál fogható hozzá fogékonyság és a teológiai
gondolkodás mélysége tekintetében.

A négy  evangélista  közül  az  ő  szimbóluma  a  sas,  melynek
szárnyalása,  magas röpte és napra figyelő tekintete jól kifejezi
János sajátságait. A negyedik evangéliumban csak úgy szerepel,
mint ,,a tanítvány, akit Jézus szeretett”, s ez olyan jelző, amelyet
a tanítványok közül senki más nem visel.

A szentírásmagyarázókat sokáig foglalkoztatta a kifejezés: ,,a
tanítvány, akit Jézus szeretett”. Kétségtelen, hogy János Péterrel
és Jakabbal együtt kiemelkedő szerepet vitt az apostolok köré-
ben. Ők hárman alkotják azt a legszűkebb kört az Úr körül, akik
vele lehetnek kiváltságos pillanatokban: a színeváltozás hegyén,
Jairus házában és az Olajfák hegyén a vérrel verítékezéskor. De
még e három közül is János áll a legközelebb az Üdvözítő szí-
véhez, mert az utolsó vacsorán nem Péter, nem is Jakab, hanem ő
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hajthatta a fejét Jézus keblére. És húsvét vasárnapjának reggelén,
amikor Mária Magdolna futva hozta a hírt, hogy üres az Úr sírja,
Péterrel együtt futásnak eredt, látni a mondottakat, s ő, a fiata-
labb ért oda elsőnek.

És János valóban fiatal volt, ha meggondoljuk, hogy az evan-
géliumot 90-100 között írja, Krisztus nyilvános működése pedig
28-30 közé esett. Így János volt az apostolkollégiumban a Ben-
jamin, akit az Úr a legjobban szeretett.

Élete  utolsó  időszakáról  sajnos  keveset  beszélnek  a  hiteles
történeti források. Sőt, e forrásokban megjelenik egy János nevű
presbiter  alakja,  akiről  nem  lehet  biztonsággal  megállapítani,
hogy  azonos-e  az  apostollal,  vagy  másvalakiről  van-e  szó.  A
hagyomány azonban azt mondja, hogy János Efezusban munkál-
kodott, és igen magas korban halt meg. Az evangéliuma utolsó
részéből is erre lehet következtetni (21,22 skk.).

Abból azonban, hogy ő volt a ,,kicsi”, s hogy az Úr annyira
szerette,  nem  szabad  a  kényeztetés  felé  szabadjára  engedni  a
képzeletünket.  Már  akkor  kemény  munkásélet  állt  mögötte,
amikor  Jézus  hívó  szava  hangzik  feléje,  hiszen  halász  volt  a
testvérével,  Jakabbal  együtt.  A  szülői  házban,  Zebedeus  és
Szalóme házában sem a puha kényelem uralkodott. Ugyanazt a
nem is veszélytelen foglalkozást űzte napról napra, mint a másik
testvérpár, Simon és András. Az evangélium elején pedig kiderül,
hogy  János  már  talált  is  magának  egy  szigorú  mestert,  és
csatlakozott  Keresztelő  Jánoshoz,  annyira  szíven  találta  a
mennyek országa közeledtét hirdető prófétai szó.

Nem sokkal később az Üdvözítő maga is kinyilvánította, hogy
Jánost  nem  puhafából  faragták:  a  bátyjával,  Jakabbal  együtt
a ,,mennydörgés fiainak” nevezi őket (Mk 3,17). Ez a név jelzi,
hogy nagyon is a cselekvés emberei voltak mindketten, s olykor
dühös türelmetlenséggel ki is törtek. ,,Mester – jelentette az egyik
napon János az Úrnak –, láttunk valakit, aki a nevedben ördögöt
űzött,  de nem tart velünk.  Megtiltottuk neki, mert nem tartozik
közénk!” (Mk 9,37).  Vagy-vagy: ilyen radikálisan érti  János a
tanítványok jogait és kötelességeit.

Egy másik eset még jellemzőbb. Jézus tanítványaival együtt a
szamaritánusok egyik falujához közeledett. A falubeliek, amikor
látták, hogy Jeruzsálem felé tartó zarándokok, nem adtak nekik
szállást. Akkor Zebedeus két fia megszólalt: ,,Uram, ha akarod,
lehívjuk  az  égből  az  istennyilát,  hadd  pusztítsa  el  őket!”  (Lk
9,54). Mindjárt ott helyben Isten büntető ítéletével akarja megto-
rolni a Mester irányában megmutatkozó ellenséges magatartást.

Azon sem csodálkozhatunk, hogy egy szép napon éppen ez a
két tanítvány áll oda Jézus elé, hogy személyes várakozásuk és
reményük beteljesedését kérjék tőle. A vágyuk pedig az, hogy Jé-
zus intézze úgy, hogy egyikük a balján, másikuk a jobbján kapjon
helyet dicsősége országában (Mk 10,30–37). De a megdicsőülés-
hez az út a szenvedésen át vezet, ezért a Messiásnak vissza kell
utasítania a tanítványok kérését, akik még mindig a nép körében
élő, harcos Messiás várásában gondolkodnak. A válasz most is a
mennydörgés fiaira jellemző buzgóság: a szívükben égő szeretet
meggondolatlanságával,  nem  számolva  a  következményekkel,
föltétel nélkül hajlandónak mutatkoznak arra, hogy igyanak az Úr

kelyhéből,  a  szenvedések kelyhéből,  és  részt  vállaljanak a  ke-
resztségben, melyet Krisztus magára vesz (Mk 10,38–40).

Krisztus a maga Messiás voltának kinyilatkoztatását a kereszt
felé vezető úton nyilvánította ki. A készség pedig, amelyet János
mutatott, nem volt üres szólam. Szeretete hősies és hűséges volt,
s ennek legszebb bizonyságát az evangélium akkor szolgáltatja,
amikor  elmondja,  hogy  a  szeretett  tanítvány  követte  Mesterét
végig a keresztúton. Ott állt a kereszt alatt is Jézus anyja mellett,
és ott hallotta a szót: ,,Asszony, íme a te fiad!... Íme, a te anyád!”
(Jn 19,26–27).

„Az Ige testté lett, és közöttünk élt. Mindannyian az ő teljességéből
részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.” – (Jn 1:14, 16)

Krisztus megváltó halála és föltámadása a mennydörgés fiainak
temperamentumos tettrekészségét is megkeresztelte és megtisztí-
totta. Ettől kezdve János minden erejével és képességével a meg-
feszített, de megdicsőült Messiás örömhírét hirdeti.

Szent Pál oszlopnak nevezi Jánost Péterrel és Jakabbal együtt,
amikor arról beszél, hogy ők hárman a kéznyújtásukkal fejezték
ki  egyetértésüket  a  pogányok  közötti  evangelizációval,  és
hitelesítették a Pál által hirdetett evangéliumot (Gal 2,9).

A Tizenkettő közül Péteren kívül csak Jánost említi név szerint
Szent Lukács az Apostolok Cselekedeteiben: ,,Ítéljétek meg ma-
gatok, helyes volna-e Isten előtt, hogy inkább rátok hallgassunk,
mint Istenre!” – így válaszolt Péter, Jánossal együtt bátran a főta-
nácsnak arra a parancsára, hogy többé nem beszélhetnek Jézusról
(ApCsel 3,1–11; 4,13–22; 8,14–25).

Mindarról,  amit  látott  és  hallott,  János akkor sem hallgatott,
amikor kitört a zsidó–római háború, és Jeruzsálem, valamint a
templom  pusztulása  megpecsételte  Izrael  sorsát  (Kr.  u.  70).
Annyi bizonyos, hogy mindaddig, amíg Szent Pál Efezusban mű-
ködött, János nem járt ott (54–57 között). Annak azonban semmi
nem szól ellene, hogy a zsidó háború kitörésekor János sok más
kereszténnyel együtt elhagyta Palesztinát, és az akkori világ e-
gyik nagyvárosában, Efezusban telepedett meg, ahogy ezt a ha-
gyomány mondja.

Ünnepét a nyugati egyházban a 6. század óta, december 27-én
ülik. Igaz, hogy Szent János apostol életének megismeréséhez a
legfontosabb forrás az általa írott evangélium, de ezen kívül is
őriz a hagyomány epizódokat az életéből.

A Szűzanya  halála  és  mennybevitele  után  János  Efezusba
költözött, és atyja lett ennek a nagy kikötővárosnak, ahol Pál a-
postol és annak tanítványa, Timóteus működött. Ebben a város-
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ban találkozott János a császár keresztényüldöző gépezetével.
Az öreg apostolt is elfogták, és a bírói ítélet alapján Rómába

vitték Domitianus császár elé. Rómában halálos ítéletet hoztak
ellene, s a kivégzés módjául azt határozták, hogy egy forró olajjal
teli üstbe kell dobni. A Porta Latina mellett tehát fölfűtötték az
üstöt és beledobták az apostolt, de János, aki a tanítványok közül
egyedül szenvedte végig Mesterével a kereszthalál kínjait, sértet-
lenül  lépett  ki  a  gyilkos  fürdőből.  Akkor  méregkelyhet  itattak
vele, s mivel az sem ártott neki, Pathmosz szigetre száműzték.

E szigeten, egy viharos éjszakán, amikor a tenger dübörögve és
tajtékozva ostromolta a sziklás partot, Isten egy hatalmas láto-
másban megnyitotta előtte a menny és a föld titkait, és föltárta
neki az Egyház jövőjét.  A látottak olyan félelemmel töltötték el,
hogy ájultan rogyott a látomást mutató angyal lábához. Sokáig ma-
radt elragadtatásban, s mikor magához tért, már fényes nappal volt,
a látottakat pedig kővel jegyezte föl a sziklafalba. Mikor később
végre egy halász hozott  neki írószerszámokat,  akkor pergamen-
tekercsre írta a látomásait, és elküldte a kisázsiai egyházaknak. Így
beszéli el a hagyomány a Jelenések Könyvének születését.

Amikor Domitianus császár meghalt, János visszatérhetett Efe-
zusba. A városba érve épp egy Drusiant nevű asszonyt temettek,
aki életében nagyon sok jót tett,  ezért sokan siratták.  Életében
sokszor  mondogatta,  hogy  úgy  szeretné  megérni  az  apostol
visszatérését. János megkérte a halottvivőket, hogy álljanak meg,
tegyék le a hordágyat és bontsák ki pólyáiból a halottat. Ezután
Jézus nevében parancsolt neki, hogy keljen föl, és Drusiant úgy
ébredt, mintha mély álmából térne magához.

Egyszer odament Jánoshoz egy pogány pap, és így szólt hozzá:
,,Ha azt akarod, hogy higgyek a te Istenedben, adj nekem jelet az
ő erejéről. Kínálok neked egy próbát: mérget készítek, ha meg-
iszod és nem esik bajod, akkor a te Istened az én Istenem is lesz!”'
Az apostol tétovázás nélkül beleegyezett. Akkor a pap odavitetett
két  halálra  ítélt  gyilkost.  Először  azoknak  nyújtotta  a  méreg-
poharat, hogy lássák, János valóban mérget iszik. Előbb az egyik,
majd a másik halálraítélt itta ki a kelyhet és esett össze holtan.
Ezután János vette át a poharat minden félelem nélkül, keresztet
vetett,  és  kiitta.  A körülállók  lélegzetüket  visszafojtva  nézték,
mikor rogyik össze...  a méreg azonban hatástalan maradt. Ez a
pogány papot megdöbbentette, de még nem tért meg, hanem azt
mondta: ,,Még mindig kételkedem a te Urad hatalmában. De ha
ezt  a  két  halottat  is  vissza  tudod hívni  az  életbe,  akkor  meg-
tagadom isteneimet, és megkeresztelkedem!” Akkor János levette
a köpenyét, és fölszólította a papot, hogy takarja be vele a halot-
takat, ő pedig térdre borult és imádkozott. Imádságát befejezve
szólt, hogy vegyék le a köpenyt az emberekről. Levették, és azok
talpra álltak! Akkor a pap megtért és megkeresztelkedett.

A hagyomány  azt  is  elbeszéli,  hogy  János  egy  alkalommal
megtérített egy vadóc ifjút, és nevelését egy presbiterre bízta. Az
ifjú azonban hamarosan föllázadt, otthagyta védnökét és rablók
közé állt. János nem sokkal ezután keresni kezdte a presbiternél,
akire eleven kincs gyanánt rábízta, s annak szomorúan meg kel-
lett vallania, hogy a kincs elveszett. János megdorgálta hanyag-
ságáért, majd lóra pattant és a hegyek közé vágtatott, hogy meg-

keresse elveszett gyermekét. Rablók közé került, akik a vezérük
elé vitték. Mikor a vezér meglátta Jánost, szégyenében futni kez-
dett előle, mert ő volt a keresett ifjú. János azonban, az ősz öreg,
utána  futott,  és  kiáltozott  neki:  ,,Fiam,  miért  menekülsz  atyád
elől, aki öreg is, fegyvertelen is? Ne félj! Nekem rólad is számot
kell adnom Krisztus előtt. Térj meg, édes fiam, mert Isten küldött
hozzád!” Ez szíven találta az elvadult embert, és bánattal a szí-
vében visszajött. János a kiengesztelődés csókjával fogadta, sőt
később püspökké is szentelte.

Egyszer  az öreg János apostolnak valaki  egy eleven fogoly-
madarat  ajándékozott,  s  ő  szeretettel  simogatta  és  becézte  az
állatot. Meglátta ezt egyik tanítványa, nevetett rajta, és így szólt
a társához: ,,Nézd csak, az öreg úgy játszik ezzel a madárral, mint
egy  gyermek!”  János  akkor  odafordult  hozzá:  ,,Mit  viszel  a
kezedben, fiam?” ,,Egy íjat.” ,,És mit művelsz vele?”  – hangzott
az  újabb  kérdés.  ,,Madarakra  és  vadakra  vadászom  vele!”  –
mondta a tanítvány. ,,Hogyan csinálod?” – kérdezte János. Akkor
a tanítvány megfeszítette az íjat, kis ideig feszesen tartotta, majd
ellazította.  János megkérdezte  tőle,  miért  nem tartja  állandóan
feszesen. Azt felelte rá, hogy azért, mert elfáradna, s mikor lőnie
kellene, nem volna erő a karjában. Az apostol akkor így tanította:
,,Látod, így van ez az emberrel is. Nem nézheti állandóan Istent,
hanem néha  pihennie  is  kell.  A sas  ugyan  minden  madárnál
magasabban szárnyal, de neki is le kell szállnia a földre. Ha az
emberi lélek kipihente magát, új lángolással tud fölemelkedni az
égbe.”

Mikor  már  nagyon  öreg  volt,  egyre  csak  ezt
ismételgette: ,,Gyermekeim, szeressétek egymást!” Aki ezt teszi –
biztosította tanítványait –, megtette, amit tennie kellett.

Halála közeledtével az oltár mellett ásatta meg a sírját. Leszállt
a sírgödörbe, imádságra tárta a karját. Ekkor vakító fény villant, s
mire a körülállók újra láthattak, a szent teste eltűnt a szemek elől.

Istenünk, ki Szent János apostol által föltártad előttünk Igéd
titkait, kérünk, add, hogy amit ő oly nagyszerűen megírt,  azt
értelmünk kellő fölkészültségével fogadjuk be!

Szénégető István – Hol lakik Isten?

A kérdés őszinte, gyermeki. Vagy költői?
A válasz: köztünk, sőt, bennünk. Persze, a magasságos égben,

a mennyekben. Azonban Karácsony, a megtestesülés ünnepe újra
megmutatja,  mit  is  kíván  Isten:  átlépni  a  menny  és  föld
„határát”, belépni az ember világába. Nem tör ránk, nem zavarja
meg  szabadságunkat.  „Nem  erővel,  hatalommal,  hanem  Isten
Lelkével élünk” (Zak 4, 6). Tapintatos az Isten. A tisztelet Istene.
Eljön, hogy velünk legyen, mert tényleg erre vágyik. Nem valami
megfoghatatlan szellemi csatornán érkezik. Egy nő testében kezd
el  fejlődni,  onnan születik  a  világra.  Ember lesz,  megtestesül.
Közénk jön, köztünk él. Aprócska. Nem is mindenki ismeri fel.
De van  minden  emberben  alapvető  érzékenység  és  nyitottság,
talán az élet egy adott pontján mindenki megérkezik Betlehembe,
és észreveszi: eddig is ez a Kicsi hiányzott. Csak Vele, Istennel
kerek az élet, teljes az emberi lét.

Dávid király, amikor már palotában lakott, a szövetség ládáját
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akit kegyelem és igazság tölt be. (Jn. 1,14)

őrző sátor helyett igazi, méltó házat akar emelni: Templomot. De
Isten kitágítja a horizontot és ezt mondja neki: „Dávid, a mezőről
szólítottak,  én  kentelek  fel,  te  akarsz  nekem házat  építeni?  Én
leszek a te Atyád! Én építek neked házat! S belőled születik az élet
Élete, a Messiás! Dávid háza… Országodnak nem lesz vége!”.

Isten épít házat az embernek, ő ad életet, jövőt. Így épített há-
zat és hazát, nekünk magyaroknak is az Isten. A Kárpát-meden-
cében az Árpád-ház uralmát Szent István királyunk biztosította.
Az Árpád-ház adta a legtöbb magyar szentet. És az Árpádok vére
szinte valamennyi későbbi nagy európai dinasztia uralkodóiban is
csörgedezett (Valois, Habsburg, Bourbon, Anjou, Jagello). De ne
menjünk ilyen történelmi lépték szerint.

Hol lakik Isten?

Talán egy kisgyermek, aki szüleitől vagy lelkipásztorától hall-
hatta, így válaszolna: a templomban. Milyen kegyelem, mekkora
szeretet van ott Jelen! A Szentség-házban. Betérünk oda, mert a
templom Isten háza. Fontos, mert a templomban hangzó és min-
den szentmisében újra és újra megtestesülő Ige ad értelmet min-
dennek. Az élet értelme pedig alapvetőbb, mint az élethez szük-
séges javak. 

Miért vet véget sokszor önkezűleg önnön életének egy egész-
séges, gazdag ember, miközben látszólag mindene megvan? Mert
úgy érezte, hogy mindene megvan, csak épp az egésznek semmi
értelme… Az Ige,  mely a Templomban lakik,  értelmet,  célt  és
irányt  ad  az  embernek.  Ezért  érzi  úgy  a  költő,  hogy  „ne
hagyjátok a templomot s az iskolát” (Reményik).

Hol lakik Isten?

Názáretben Mária szívében, majd méhében lakott. Majd szüle-
tése után Betlehemben. „Az Ige testté lett, közöttünk lakott” (Jn
1, 14). Feltámadása után Szentlélek által pedig bennünk lakhat…
Bennünk lakása „templommá” tesz minket. „Nem tudjátok, hogy
Isten temploma vagytok?” (1Kor 3, 6).

A Karácsony valójában nem december 25-e huszonnégy órája.
És nem egy karácsonyfa. És nem bejgli és népszokások csupán.
Hanem felébredés egy valóságra:  Isten bennem szeretne lakni.
Velem, bennem… Egy ember mesélte, hogy életének amúgy is
rosszul menő napjaiban egyszer csak nagyon rossz hírt kapott az
orvosától. Bement egy templomba, önként, szabadon. Letérdelt.
Először  érezte,  hogy  Isten  átöleli.  Nyár  volt,  de  számára  épp
Karácsony napja. Megszületett valami, félelme csökkeni kezdett.

Isten vezette végig egy nehéz szakaszon. De amikor levegőt vesz
a  tüdőm, dobog a  szívem,  átölelek valakit,  meghallgatom egy
társam panaszait, amikor bocsánatot kérek, megbocsátok, amikor
felelősséget vállalok egy szegényért, elfogadom, hogy szeresse-
nek, amikor normálisan és egyszerűen Istenhez fordulok, imád-
kozom a magam módján, valami hasonló tapasztalatunk lehet. 

Kisebbedünk, hogy Ő növekedjen bennünk. Tisztelet születik.
Igazi élet. Valaki bennünk lakik. Áldott Karácsony!       

Isten éltesse a Szentatyát! – Ferenc pápa 86 éves

Ferenc pápa, december 17-én betöltötte 86. életévét. Ez a tize-
dik születésnapja, amelyet pápaként ünnepel. A világ minden tá-
járól jókívánságok és imákról szóló üzenetek érkeztek az egyház-
főhöz a születésnapja alkalmából.

Nyolcvanhat esztendő telt el azóta, hogy 1936. december 17-én
Buenos Airesben, a távoli Argentínában világra jött Jorge Mario
Bergoglio. Piemontból kivándorolt szülők fia, aki gyerekkorában
hentesnek készült – ahogyan azt 2015. december 31-én egy kis-
gyerek kérdésére elárulta. Az éneklés szeretetét egy operazenei
műsor ültette el benne, melyet hétről hétre meghallgatott család-
jával a rádióban. Édesapja korán megtanította a munka fontos-
ságára; különböző mesterségeket folytatott, vegyipari technikum-
ban érettségizett.

Hite, melyet  nagymamája,  Rosa Margherita Vassallo csiszolt
benne, hivatássá érlelődött. 1958-ban belépett a szemináriumba
és megkezdte a jezsuitáknál noviciátusát. Ebben az időszakban
mentette meg Jorge Mario Bergoglio életét egy bátor szerzetes-
nővér,  Cornelia Carnaglio, aki merészen tanácsot  adott  kezelő-
orvosának, hogy milyen dózisú antibiotikummal gyógyítsa ki a
tüdőgyulladásból. 2018. március 8-án ápolók egy küldöttségével
találkozva Ferenc pápa köszönetet mondott a domonkos nővér-
nek. 1969-ben szentelték pappá. Aznap nagymamája átadott neki
egy  levelet,  mely  valamennyi  unokájának  szólt.  Az  ifjú  Jorge
Mario zsolozsmáskönyvében őrizte az üzenetet,  mely így szól:
„Legyen hosszú és boldog életetek. De ha egy napon a fájdalom,
a betegség vagy egy szeretett személy elvesztése vigasztalanság-
gal töltene el, akkor jusson eszetekbe, hogy egy sóhaj a taberná-
kulum előtt, ahol a legnagyobb és legnemesebb vértanú van, és
egy pillantás Máriára, aki a kereszt lábánál áll, egy csepp balzsa-
mot hinthet a legmélyebb és legfájdalmasabb sebekre.”

1973-ban kinevezték az argentin jezsuita provincia élére. 1992-
ben püspökké szentelték, majd 1998. február 28-án kinevezték
Buenos Aires érsekévé, Argentína prímásává. A 2001. február 21-
án tartott konzisztóriumon Szent II. János Pál bíborossá kreálta, a
következő  szavakkal:  „Ma  délelőtt  a  katolikus  Róma  szerető
öleléssel  veszi körül az új bíborosokat, tudatában annak,  hogy
egy jelentős új lapot ír kétezer éves történetében.” Ezek már egy
másik  történelmi  fejezet  előhangjai,  amely  fejezet  2013-ban
kezdődött az első latin-amerikai és egyben az első jezsuita pápa
megválasztásával.

XVI. Benedek pápa lemondása után Bergoglio bíboros Rómába
utazott. 2013. március 13-án a konklávéra összegyűlt bíborosok
megválasztották Péter 265. utódának. Négy évvel később, 2017.
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február  19-én  egy  római  plébániára  látogatva  egy  kisgyerek
megkérdezte tőle, miért lett pápa. „Az, akit megválasztanak, nem
feltétlenül  a  legokosabb.  Hanem  az,  akit  az  Isten  szán  az
Egyháznak abban a pillanatban” – hangzott a válasz. 

Pápaként  a  Ferenc  nevet  vette  föl.  Megválasztása  után  pár
nappal a sajtó munkatársainak kifejtette, hogy Assisi Szent Fe-
rencre gondolt, amikor nevet választott magának: „A szegénység,
a béke emberére, aki szereti és óvja a teremtett világot”.

A  Szentatya  találkozóin  nem  fárad  bele,  hogy  azt  kérje:
„Kérlek,  ne  feledkezzetek  el  imádkozni  értem!”  Ajándékozzuk
neki ezt, a legtöbbet, imádkozzunk Ferenc pápáért! Isten éltesse a
Szentatyát!

Fotó: Vatican News Forrás: Magyar Kurír

Borsodi Heni – Lélekmélyi várakozásban
Gondolatok kétféle adventre (Beney Zsuzsa verseivel).

Advent: várakozás egy Gyermekre; az Érkező fogadására ké-
szítő szent idő. Minden gyermekre való várakozás: advent; áldott
idő. Készület, várakozás valakire, egy ismeretlenre, aki közénk
jön; akinek a létéről már tudunk, készül és növekedik, hogy elég
erős  legyen  megérkezni  az  emberek  földjére.  Maga  is  ember.
Még rejtve van az arca, rejtve a sorsa. Meglepetés, titok, ígéret.
Áldott minden méh gyümölcse, áldott minden érkező.

Egy asszonyra gondolok, sokat gondolok most rá, aki kétezer
évvel ezelőtt hordozta a Gyermekét. Az ő szent ideje, szentséges
várakozása, melyet  a liturgia őriz és  idéz elénk újra és újra, s
melyet a decemberi hajnalokon naponta megünneplünk, egybe-
esik a mi áldott időnkkel. Sokat gondolok erre az asszonyra, az ő
nagy, feltétel nélküli, visszavonhatatlan igenjére; az útjára, mely
a hegyek közé vezetett, ahol két várakozó asszony és két születni
készülő gyermek találkozott.  De sokat gondolok az istálló felé
vezető útra is, a fenyegetettségre, az otthontalanságra. És minde-
zeken túl  az  Anya békéjére.  Mint  feladatra,  mint  legnagyobb,
legfontosabb küldetésre:  hogy békét  adhassak én is a  gyerme-
kemnek.

Honnan jön vajon közénk? Honnan érkezel, Kisbaba? Így szó-
lítalak,  még nem tudom a neved.  Még hallgat  róla  az  angyal.
Honnan jössz, milyen csillag-tájakról, égi mezőkről? Milyen az a

messzi vidék, minden érzékelhetőn túl, ahonnan közénk érkezel?
Ahol mind jártunk valamikor,  de aztán nem emlékezhetünk rá
tovább.

„Rózsavirág, piros virág,
nyisd ki a szirmod, hajnali titkod ne rejtsd tovább.”
Hadd lássam mégis, még egyszer, amit te látsz, a „csillagbok-

rok ág-bogát”, ahonnét rügyként pattansz, hadd halljam, amit hal-
lasz, a mennyei muzsikát.

„Ág-bogas leveles rácson, nyárfából szőtt puha ágyon,
látatlan cérna-gyökéren gyöngyözzél, gyönge virágom!”
Mutasd meg, mondd el, tudasd, valahol a lélek mélyén, szavak

nélkül, gondolatokon túl, abban a mennyei jelenlétben, ahova kö-
vetni próbállak, ahol már most is olyan szorosan együtt lehetünk.

Én mit mesélhetek neked erről  a világról,  ahova megérkezel
hamarosan? Télbe fordul, mire jössz, talán hó is lesz,  és fagy,
deres-zúzmarás, jégvirágos tündérvilág. Hosszú, sötét esték ideje
ez, a megnyugvásé, a békéé, amire olyan nagy szükségünk van,
kívül-belül, családban, országban, világban. Azt szeretném, hogy
sose kelljen félned. Békét szeretnék adni neked.

„Tündérkém,  ne  féljél,  ne reszkess,  csillagról  csak csillagra
eshetsz, tomboló télben se fázol – szívemben megmelegedhetsz!”

A tavasz nevelt asszonnyá, és a tél tesz anyává, akinek nemso-
kára „hópólyában rugdalózik, / hópaplannal takarózik / dércsípte
fia”.  Hótakaró, hópaplan, hópólya,  hópárna… Ágyad a tél  veti
majd, párnád a hó lesz, „ezüstös szellő, jégfodrú szellő / a taka-
ró”. És mégsem fogsz fázni, édes gyermekem. „Álmodban, / pu-
ha-meleg, pólyamélyi álmodban” hordozod majd tovább azt a fé-
nyes világot, ahol most jársz. És a szemed tükrében talán mi is
megláthatjuk mégis, amit te látsz, amit te nézel. Együtt szemlél-
hetjük majd, erős, mély odafordulásban, odaadottságban.

Most még hordozlak, bennem vagy, s oly jó így. Néha azt kívá-
nom, maradjunk mindig ebben a közelségben. De világra jössz
hamarosan, és így köszönt majd anyád:

„Csillagfürtök alatt háltál, fáztál-e, míg rámtaláltál?
Gyöngyszemek közt sírdogáltál, édes kicsikém!
Hajad most erdők sötétje, szemed csillag reszketése,
tekinteted csupa fény – megérkeztél, kis legény!”
Világra jössz, hogy a magad útját járd, és lépteiddel megmérd a

világot.  És  emeld.  Hogyan  szeresselek?  Hogyan  vigyázzalak?
Hogyan tiszteljelek?

Most még olyan egyszerű minden. Hordozlak és óvlak. Nem
ismerlek,  s  mégis,  ki  ismerne  nálam  jobban?  Érzem  minden
mozdulatodat, s örül neked a lelkem. Fölujjong újra és újra. A
léted fölött érzett öröm ujjongása ez. Nem tudom, milyen leszel,
nem tudom, ki leszel, de szeretlek, és elfogadlak. Titok vagy, és
ígéret, és áldás. A szeretet visz a találkozásunk felé.

Sokat  gondolok arra  az  asszonyra,  aki  kétezer  évvel  ezelőtt
szülte meg a Gyermekét, kitaszítva, pusztaságban, istállóban. Ott
vette  a  karjába,  ringatta,  ott  énekelte  neki  az  első  altatódalt.
Szívéből óhajtotta, teljes lelkével, egész lényével elfogadta, örö-
mest ringatgatta. Aludj, aludj, kisdedecske, ki Istennek Báránya
vagy;  szunnyadj,  szeretetből  a  világra  jött  Istenfia.  Mennyire
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szeretném hallani ezt az istállóban fölhangzott, régi-régi altató-
dalt.  Hogy  énekelhessem  neked,  mikor  a  karomban  ringatlak
hamarosan. Hogy békén alhass, Kisbaba, őrizlek, vigyázunk rád.
Szeretetből  érkezel  a  világra.  Imát  mondunk  majd  az  ágyad
felett, hogy áldott legyen a pihenésed-növekedésed.

„Csendesen alszol, míg építi csendben az álom
palotáit a holdbeli tájon – a holdbeli Dávid zenél.
Susog az ezüstszívű éj: »Jó voltál egész nap, aludjál,
álmodban is nőjél, okosodjál, nőj, okosodj, kicsikém!«”

Antonio Veneziano: Madonna del Parto (14. század)

Elfogadlak teljes lélekkel, egész valómmal. Hordozlak és vár-
lak. Várlak…

„Mint az éjszakára fölvirrad a nap,
mint a délutánra jő az alkonyat,
mint ha szellő jelzi a förgeteget –

Mint tavaszi reggel a nap sugarát,
fagyos téli este jégcsap csillagát,
mint az alma ízét, tejet, kenyeret –

Mint a fény az árnyat, záport a virág,
mint patak a medrét, madarat az ág,
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget –”

Szeretve hordozlak, s várom, várom jöttödet.
Az idézetek Beney Zsuzsa Cérnahangra című versciklusából

származnak. Forrás: Magyar Kurír. Az írás nyomtatott változata az Új
Ember 2022. december 18–25-i ünnepi számában jelent meg.

Exc.Ft. Tamás József püspök – Karácsony

Sokunk kedves, élmény-teli ünnepe a karácsony. Elvarázsol a
szenteste békéje, az ünnepi asztal ízei és illatai, a karácsonyfa, az
alatta levő ajándék, a sok szép karácsonyi ének és zene.

Kérdés azonban, hogy a díszletek mögött észrevesszük-e a lé-
nyeget? Mert a karácsonyban is minden azért van, hogy a lényeg-
re irányítása figyelmünket.

Ez lenne a fontos, meglátni a jászolba fektetett, pólyába takart
kisgyermekben az Isten Fiát, aki érettünk jött a földre.

Fontos azért, mert Ő tisztítja meg igazán a látásunkat, Ő osz-
latja el sötétségünket, hogy meg tudjuk különböztetni a lényegest
a  lényegtelentől,  a jót a rossztól,  az igazság lelkét a hamisság
szellemétől.

Ha  ma  körültekintünk  a  világban,  láthatjuk,  hogy  mennyire
szükségünk  van  azokra  az  igazságokra,  amelyek  a  betlehemi
gyermek születésével jelentek meg a világban. Csak az ő világos-
sága leplezi le a sötétséget, amelynek cselekedetei azok az égbe-
kiáltó bűnök, amik ránehezednek világunk mindennapjára. 

Csak a benne nyert élet teszi lehetővé, hogy ne a halál kultú-
ráját mozdítsuk elő, akár a természet kirablásával, akár az emberi
élet pusztításával a megfogamzott élet elvetésével, alkohollal, ká-
bítószerrel. Csak az ő igazsága leplezi le azt az álnokságot, ha-
misságot, képmutatást, amellyel telve a világ, s amely korrupttá
tette a társadalmat.  Akik befogadták, hatalmat adott  arra, hogy
Isten gyermekei legyenek, hogy benne Istennel kiengesztelődje-
nek, barátságban éljenek. Ahol nem fogadják be, ott sötétség van,
halál van, hamisság van.

Az embernek – éljen bármikor, alapvetően ugyanaz a kísértése,
mint ami az első embernek volt: az, hogy elég önmagának, és az
eszközök, amelyek rendelkezésére állnak, elegendők ahhoz, hogy
problémáit megoldja. Ez a kísértés a mai embert nagyon sújtja,
hisz félelmetes lehetőségei vannak, köszönhetően a fejlett tudo-
mányának. Ugyanakkor egyre fenyegetőbben tapasztaljuk, hogy
ezek az eszközök Krisztus igazságai nélkül komolyan veszélyez-
tetik életünket, benne emberi méltóságukat. 

Sem egyéni,  sem társadalmi, sem természetkörnyezeti  problé-
máit nem lehet megoldani a világon túl mutató hit nélkül. Kará-
csony üzenete: csak Istennel van esélyünk, s a vele való közössé-
günk záloga annak, hogy békénk és boldogságunk legyen a földön.

Ne engedjük, hogy karácsony díszletei elnyomják a lényegét.
Legyen  igazi  karácsonyunk,  igazi  találkozásunk  vele,  mint  a
pásztoroknak és a napkeleti bölcseknek. Ilyen karácsonyt kívá-
nok nagy szeretettel minden embertestvéremnek. 

Forrás: Krisztus Világa

Biró István – „Bennünk jön létre az ünnep” – 
Interjú Kovács Józseffel, a gyulafehérvári 

Majláth Gusztáv Károly-líceum lelkiigazgatójával

„Vallom, hogy ott,  ahol szeretetből fakadó mozdulat,  mosoly
vagy krisztusi gesztus születik az év bármely napján, mindennap
karácsony lesz. Mert karácsony ünnepét nem létrehozni kell, az
ünnep bennünk jön létre” – mutat rá Kovács József, a gyulafehér-
vári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum lelkiigazgatója, akit lelkipásztori hivatásáról, a fiatalokkal
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való együttműködéséről és a karácsony üzenetéről kérdeztünk.
– Hogyan választotta a papi hivatást?
– A Gyergyói-medence nyugati részének magaslatában fekvő

Borzonton születtem 1992. május 21-én. Gyakorló hitéletű szé-
kely családban nőttem fel, kisóvodás korom óta rendszeresen mi-
nistráltam. Elemi iskolámat szülőfalumban, a helyi Gaál Tamás
Általános Iskolában, középiskolai tanulmányaimat Gyergyószent-
miklóson végeztem római katolikus teológia osztályban. Kisgyer-
mekkorom óta éreztem a lelkemben, hogy a Jóisten hív. Ennek a
hívásnak tisztánlátására szolgált sok szentmise és lelki program,
amelyekben kerestem, hogy mit kíván tőlem az Úr. Fiatalkorom
hétköznapjaiban igyekeztem figyelmes lenni, hogy mi az én hiva-
tásom. Szülőfalum csendes környezete,  a  felhőtlen,  szép gyer-
mekkorom, a tartalmasan megélt ifjúság évei lassan-lassan segí-
tettek felismerni ezt. 2011-ben sikeresen érettségiztem, és kértem
felvételemet a gyulafehérvári papnevelő intézetbe.

A hét év Gyulafehérváron töltött időszak után, 2018. június 29-
én dr. Jakubinyi György érsek atya pappá szentelt. Újmisés pap-
ként a csíkszeredai Szent Kereszt-plébániára szólt kinevezésem,
ahol sokrétű pasztorációs tevékenységből vettem ki a részem, azt
követően  főpásztorom  a  kézdivásárhelyi  Boldog  Özséb-plébá-
niára küldött. Egy számomra ismerős és fiatal egyházközség élet-
tel teli mindennapjaiba csöppentem.

– Már papsága előtt jelentős szerepet kapott életében a fiata-
lokkal való foglalkozás, majd segédlelkészként Csíkszeredában és
Kézdin is aktívan részt vett a nevelésükben. Idén augusztustól a
gyulafehérvári  teológiai  líceum lelkiigazgatójaként  egyengeti  a
fiatalok életét,  gondozza  hivatását.  Mindenik szolgálati  helyén
nagyon sok ifjat közösségbe tudott hívni.  Mit tapasztal,  mi az,
amivel meg lehet szólítani őket, be lehet vonni az egyházi, a val-
lásos életbe?

– A Jóisten gyermekkoromtól kezdve oly szépen vezette és ala-
kította az életemet, hogy csak rácsodálkozni tudok. Gyermekko-
romban lelkipásztorok személyén és tevékenységén keresztül e-
rősítette  fel  és  hozta  felszínre  azt  a  meggyőződést,  hogy  mit
kíván tőlem. Fontosnak tartom, hogy ezeket a személyeket meg-
említsem. Kisiskolás koromban plébánosom volt György Mihály
Levente  tisztelendő úr  és  Kerekes  László  plébános  úr,  akinek
segédlelkészként  munkatársa lehettem. Jelenleg Levente tiszte-
lendő  úr  Csíkszentmiklós  plébánosa,  Kerekes  László  pedig  a
Gyulafehérvári  Főegyházmegye segédpüspöke.  Lelkipásztori jó
együttműködésüket látva már gyermekként magam is megérez-
tem a másokért adott élet szépségét.

Tevékenységük  megtapasztalásának  köszönhetően  magam  is
általuk fedeztem fel a fiatalokkal, kisközösségekkel való foglal-
kozás értékét, szépségét. Kispapi éveim alatt számos tábor, kö-
zösségi  program,  együtt  szervezett  és  megtartott  tevékenység
erősítette és  érlelte meg bennem ezt.  Újmisés papként ezzel  a
szemlélettel  léptem  a  hívek  közé.  Fontosnak  tartottam  a  sze-
mélyességet,  a  lelki  kísérést,  a  bizalom  kialakítását  és  még
sorolhatnám. Aktívnak mondom valóban a segédlelkészi éveim
tevékenységét,  ifjúsági  zenészcsoport,  ifi  közösség,  cserkészet,
bérmálkozási  felkészítők,  táborok,  lelki  hétvégék és  megannyi

tevékenység bennem is örökre nyomott hagyott. Augusztus else-
jétől  Kovács  Gergely érsek atya lelki  vezetőnek nevezett  ki  a
gyulafehérvári Kisszemináriumba. Ez egy más szelete a pasztorá-
ciónak, de nagyon áldásos.

Papi éveim tapasztalata és a jelenlegi szolgálatom is azt erősíti
bennem,  hogy  a  fiatalokat  elsősorban  az  emberi  jóságunkkal,
természetességünkkel és őszinteségünkkel lehet az egyházi  kö-
zösségekbe vonzani. A fiatalok vágynak a példára, de ehhez ne-
künk önmagunknak kell lennünk, nem szabad szerepeket játsza-
nunk. Ami meggyőződésem szerint a fiataloknak vonzó lehet egy
egyházi  közösségben,  az  az,  ha  a  lelkipásztor  derűs,  és  az
sugárzik róla, hogy neki öröm papnak lenni.

– Hogy tapasztalja,  általában mi  az,  ami  erőteljesen foglal-
koztatja a fiatalokat?

– Saját  életük kérdései  foglalkoztatják leginkább.  Önazonos-
ságuk keresésének „buborékfelhőin” át szemlélődnek, és keres-
nek utakat a világban. Nyilván mindenki szeretne boldog lenni.
Keresik ennek a megvalósulásnak a mikéntjét tehetségük, talen-
tumaik felismerése által, próbálják felismerni emberi kapcsolata-
ikban önmaguk helyét és szerepét.

A még sokszor mások által kritizált fiatalok lelkében is ott él a
vágy,  hogy valaki  meghallgassa  és  elfogadja  őket  úgy,  ahogy
vannak.  Sokszor kíváncsian  néznek ránk,  felnőttekre,  és  nincs
szükségük egyébre, minthogy legyen időnk rájuk. Annyira szo-
morú tudok lenni,  amikor látok jól  nevelt  fiatalokat  elveszni...
Hátterében ott áll egy-egy rossz példa, másrészt merőben befo-
lyásolhatja őket a média helytelenül szuggerált hamis ideálja, ha
ezt követi, némely fiatal kiábrándul és csalódik. Jó példákra van
szükségük, és önmagukról őszintén beszélni merő emberekről. 

Fiatalok a Kovács Józseffel való kiránduláson

Nem vágynak egyébre, mint meghallgatásra, értékelésre, a kér-
déseikre  adott  észszerű  és  logikus  válaszokra,  hiteles  életpél-
dákra, elérhető és követhető életutakra, egyszerűen rájuk szánt,
minőségi időre van szükség, melyben megérezhetik, hogy az éle-
tük egyenként ajándék.

– Karácsonyra  készülünk.  Azt  érzékelhetjük  magunk körül  a
társadalomban, hogy ajándék- és pénzközpontú világban élünk.
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Ennek ellensúlyozásaként hogyan lehet felhívni a fiatalok figyel-
mét a karácsony valódi üzenetére?

– Segédlelkész koromban a fiatalok körében a közösségi prog-
ramok  által  igyekeztem  megtapasztaltatni,  hogy  jelenlétünk  a
legnagyobb ajándék. Vallom ma is, hogy sokszor több lenni, mint
tenni. Bátorítottam őket, hogy ők maguk tudnak ajándékká válni
azáltal, hogy egymásra szánják az idejüket. Ilyenkor, december
elején már a karácsonyi pásztorjáték betanulásán fáradoztunk, a
Szent  Miklós-nap  kapcsán  egymásnak  kézzel  készített  ajándé-
kokkal  kedveskedtünk.  Karácsony  előtt  népi  hagyományaink
szokásaiba kapcsolódva a „Szállást keres a Szentcsalád” népi áj-
tatosság által  kerestük fel  egymást.  Lehetőség szerint  a  városi
kórházba is ellátogattunk, felkeresve a betegeket, énekeltünk ne-
kik, és kis figyelmességekkel tettük szebbé az ünnepüket.

Karácsony közeledtével  a  lelki  programokkal,  a  közös ének-
lésekkel,  az ünnep üzenetét  hordozó filmek megtekintésével  is
készültünk. Egymás életében jelen lenni, és a társaink szeretet-
nyelvét felfedezve kedvükben járni, ez lenne igazán fontos. Hi-
szen a másik kedvében való járás által telik meg a mi szívünk is
örömmel. Mások megörvendeztetésén fáradozva tapasztalhatjuk
meg, hogy mit jelent igazán boldognak lenni. Sokszor hangsú-
lyoztam ennek fontosságát, és mondogattam, hogy nem lehet úgy
átvinni valakit a túlsó partra, hogy közben mi magunk meg ne
érkeznénk. A szeretet  az egyetlen olyan dolog,  amely elosztva
növekszik.

– A kántoriskolában csak fiúk tanulnak. Gondolom, velük még
nehezebb a lelki életről, az érzésekről beszélni, mint a vegyes cso-
portban. Így van? Ha igen, hogyan lehet oldani a „feszültséget”?

– Az idei karácsonyra való felkészülés számomra is egyedi és
teljesen új. A fiatalok lelki vezetőjeként, de ugyanakkor két kö-
zösség – a Fehér megyei Alvinc és Kudzsir – plébánosaként ké-
szülök, készülünk közösen az ünnepekre. Diákjaimmal minden
adventi vasárnap előestéjén közösen ünnepélyes gyertyagyújtást
végzünk, minden alkalomra egy-egy osztály készül elő. 

Mindemellett  kétnapos  adventi  lelkigyakorlatot  is  tartunk az
öröm vasárnapját megelőzően, illetve minden héten kis esti pré-
dikációkkal, szentségimádással, illetve közös lelki programokkal
készülődünk, hangolódunk. Advent első napján – az iskola törté-
netében  először  –  elindítottuk az  őrangyalos  programot,  kiter-
jesztve az  egész  intézményre:  egymás nevét  kihúzva,  titokban
egymás „őrangyalaivá” válunk. Feladatunk jó nyomokat és jele-
ket hagyni magunk után a teljes adventi időszakban. Karácsonyra
történő hazautazásuk előtt, december 22-én közösen fogjuk kiér-
tékelni, felfedve, kinek voltunk „őrangyalai” és „védencei”.

Ugyanakkor  a  két  közösség  plébánosaként  hétköznap  roráté
szentmiséket végzek, amelyeken a diákoknak lehetőségük nyílik
a szolgálatra: asszisztálás, éneklés vagy akár szavalat formájában
– ez számukra is élményt jelent. Hasznos megtapasztalni és látni
a hívek igyekvését és visszajelzését. A mindennapokban úgy ér-
zem, bizalmasak velem szemben, megélt érzéseikkel azonosulni
tudok, és saját tapasztalataim, valamint a lelki irodalomban szer-
zett  tudás által  igyekszem igazgatni,  kísérni és bátorítani  őket.
Mivel  a hét év teológiai képzés alatt  a szemináriumban éltem,

sok ponton átérzem vívódásukat, kérdéseiket.
– Hogyan lehet az egymásra való mélyebb odafigyelést előse-

gíteni?
– Közéjük érkezésem óta hangsúlyozom, hogy mindenki sajátos

utat jár, és az emberi tekintetek mögött látnunk kell egymás élettör-
ténetét, magát az érzékeny és törékeny embert. Ha ezzel a szemlélet-
tel lennénk egymás életében jelen, kiküszöbölhető lenne a megszó-
lás és ítélkezés. Emberibb világot kell teremtenünk, a Szentírás a-
ranyszabályát érvényesítve: „Azt tedd másnak, amit szeretnéd, hogy
neked is tegyenek!” Ezen szemlélet szerint élve megtapasztalhatóbb
lenne Isten jelenléte, és jobbá lehetne a világunk.

– Miben segíthetnek vagy tudnak segíteni a szülők a mindenkori
plébánosnak, pedagógusnak a fiatalok nevelésével kapcsolatban?

– Egykori latintanárom mondása jut eszembe, miszerint „jó e-
redményt elérni a felnövekvő nemzedékek életében úgy lehet, ha
a szülő ugyanazt akarja, mint a pap és a tanár”. Azt tapasztalom,
hogy a fiatalok a felnőtté válásában példaképeket keresnek. Első
számú nevelője, példája a gyermeknek kétségtelenül a szülő. A-
mit otthon lát és tapasztal,  kiolvasható cselekedeteiből, magatar-
tásából,  jó  és  rossz  tulajdonságaiból  egyaránt.  Összhangban
kellene állnia a szülő törekvésének az egyház által nyújtott akarat
krisztusi szándékával.

A plébánián zajló közösségi programok elsősorban nem annyi-
ra az elméleti, sokkal inkább a gyakorlati megvalósulását jelentik
a keresztény életnek. Számtalan jó élményt őrzök szülők beszá-
molóiból, amikor arról jeleztek vissza, hogy a gyermekük egy-
egy tábor, lelki hétvége után a szó pozitív értelmében véve ,,más”
emberként tért haza. Úgy érzem, az általam szervezett programok
közül azok értek igazán célba, ahol a fiatal hazatérve otthoni kör-
nyezetébe,  megerősítést  tapasztalt,  nem elmarasztalást.  Tapasz-
taltam a másik oldalt is, amikor már felnőttként tudott különb-
séget tenni, hogy helyesen látta, adott esetben mi az, ami a ke-
resztény értékrenddel ütközik, nevén nevezve olykor az iskolák-
ban, vagy épp otthon a családban. A szülők felelőssége óriási,
hiszen gyermekeik számára ők az első számú példaképek. Ezért
fontos szerepet látok abban, hogy bizalmi, őszinte, meghallgató
és megértő kapcsolat alakuljon ki a gyermek és szülő között.

Ha egy tevékenységet vagy elvárást megfelelően elmagyaráz a
szülő, akkor gyermeke nem kibúvókat keres, hanem a kedvében
igyekszik járni, s elsősorban belátja, hogy ez az ő érdekeit szol-
gálja. Ha nehezen is, de teljesíti a kért feladatot, már csak ön-
maga miatt is.

– Ön szerint melyik az a bibliai idézet, amely a leginkább kö-
zelebb visz a karácsony üzenetéhez?

– János apostol első levele 4. fejezetében, a 9. vers szavai kö-
zelebb vihetnek bennünket a karácsony titkához. Ezt írja: „Isten
szeretete  abban nyilvánult  meg,  hogy egyszülött  Fiát  küldte  a
világra, hogy általa éljünk.”  Ennek a mondatnak a fényében é-
rezzük meg, hogy Isten Fia,  a megtestesült Ige,  Jézus Krisztus
születésével élni akar megtanítani bennünket. Élni, abban az ér-
telemben,  hogy  példáját  követve  másokra  tudjunk  figyelni  –
nemcsak karácsony közeledtével. Jézus tanítását követve válha-
tunk mi magunk is igazán értékessé. Vallom, hogy ahol és amikor
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egy szeretetből fakadó mozdulat, mosoly vagy krisztusi gesztus
születik  az év  bármely  napján,  ott  mindennap karácsony lesz.
Mert a karácsony ünnepét nem létrehozni kell, az ünnep az ben-
nünk jön létre.

Forrás: Maszol portál

Lev Tolsztoj – Pánov bácsi karácsonya 

Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában
egy  öreg  cipészmester.  Pánov  volt  a  neve,  ám senki  sem nevezte
Pánovnak,  vagy Pánov úrnak,  de  még csak Pánov cipésznek  sem.
Bárkivel találkozott, mindenki egyszerűen Pánov bácsinak szólította.
Pánov bácsi  nem volt  túl  gazdag. Egyetlenegy piciny kis  szobával
rendelkezett, melynek ablaka az utcára nézett. Ebben a szobácskában
élt, és itt készítette, foltozgatta, javítgatta szorgalmasan a cipőket.

Azt sem állíthatjuk róla, hogy szegénységben élt, hisz voltak szer-
számai, volt egy ütött-kopott tűzhelye, amelyen megfőzhette ebédjét,
amely mellett melengethette meggémberedett tagjait; egy nagy fonott
széke, melyben néha-néha megpihent, sőt olykor el is szundikált; egy
jó erős ágya férctakaróval, na meg egy kis olajlámpája, amelyet akkor
gyújtott  meg,  amikor  ráköszöntött  az  esti  sötétség.  És az emberek
állandóan jöttek hozzá. Hol új cipőt rendeltek nála, hol foltozni, tal-
palni, esetleg új sarkat rakatni hozták régi lábbelijüket. Így aztán Pá-
nov bácsinak mindig volt elegendő pénze, hogy kenyeret vásároljon a
péknél, kávét vegyen a szatócsnál, vagy beszerezze a káposztát ked-
venc leveséhez.

Az öreg cipészmester boldog volt. Kicsiny, kerek szemüvege mö-
gött megbújt szeméből mindig vidám fény sugárzott. Szeretett énekel-
ni, szívesen fütyörészett, és az utcán mindig jókedvűen köszöntötte
ismerőseit.  Ezen a napon azonban másként alakultak a dolgok. Pánov
bácsi szomorúan állt szobácskájának ablakánál. Elhunyt felesége jutott
az eszébe, meg a fiai és lányai, akik rég elhagyták a családi fészket.

Karácsony előestéje volt, családi ünnep, amikor együtt van a család,
csak  neki  kell  egyedül  töltenie  ezt  az  estét.  Nézte  a  szomszédos,
gyertyák és lámpák fényétől világos ablakokat, amelyek mögött néhol
feldíszített  karácsonyfákat  is  megpillantott.  Az  utcáról  játszadozó
gyermekek  ricsaja,  felszabadult  kacagása  hallatszott  be  szobájába,
ajtaja repedésein keresztül pedig a karácsonyi sült hús orrcsiklandozó
illata lopta be magát a kicsiny cipészműhelybe.

,,Istenem, Istenem” – mondta szomorúan, fejét csóválva Pánov bá-
csi. ,,Istenem, Istenem” – ismételgette, miközben szemében kialudt a
vidám fény. Aztán egy nagyot sóhajtott, meggyújtotta az olajlámpát,
odasétált  a  magas  polchoz,  és  leemelt  róla  egy  régi,  megsárgult
könyvet. Lesöpörte munkaasztaláról az ott maradt kis bőrdarabokat,
kávét  tett  föl  a  tűzhelyre,  majd kényelmesen  helyet  foglalva  nagy
fonott  székében olvasáshoz  kezdett.  Mivel  soha  életében  nem  járt
iskolába, csak nagyon-nagyon lassan tudott olvasni. Ujjával gondosan
kísérte a sorokat, s minden egyes szótagot hangosan mondott ki.

A történet  karácsonyról szólt.  Arról,  hogy egy Jézus nevű kisfiú
nem meleg szobában született,  hanem istállóban,  mivel  szülei  nem
kaptak szállást a vendég fogadóban. ,,Lám, lám” – dünnyögte Pánov
bácsi a bajszát pödörgetve. ,,Ha ide jöttek volna, nálam megalhattak
volna. Betakartam volna a kisgyermeket fércpaplanommal, és elját-
szadoztam volna vele.”

Pánov bácsi fölkelt székéből, és megpiszkálta a tüzet. Odakint sű-
rűbbé vált a köd, a szobára is vastagabb sötétség borult, így hát felerő-
sítette egy kicsit a lámpáját. Töltött magának egy bögre kávét, majd

visszatért a könyvhöz. Most a három gazdag emberről olvasott, akik
sivatagokon keresztül utazva vitték ajándékaikat – aranyat és illatos
fűszereket – a kisded Jézusnak.

,,Édes Istenem... – tört fel belőle a szó –, de hisz ha eljönne hozzám
Jézus,  nem  tudnék  mit  adni  neki!”  Aztán  hirtelen  elmosolyodott,
szemében ismét ott bujkált a vidám fény, fölkelt az asztaltól, odalépett
a  magas  polchoz,  és  leemelt  róla  egy  spárgával  átkötözött,  poros
dobozt. Felnyitotta s kivett belőle egy pár apró cipőt. Ez a két kis cipő
volt élete legjobb munkája. ,,Ezeket adnám neki, ha eljönne hozzám
látogatóba” – mondta határozottan, majd visszahelyezte őket a polcra,
ő maga pedig ismét helyet foglalt fonott székében, és sóhajtva hajolt
könyve fölé.

Talán azért, mert a szoba kellemes melege elbágyasztotta, vagy ta-
lán, mert későre járt már, Pánov bácsi csontos ujja lecsúszott a könyv
lapjáról, és kis, kerek szemüvege az orrára ereszkedett. Álomtündér
szállt a szemére. Odakint egyre sűrűbb köd ülte meg a tájat. Homály-
ba vesző árnyak haladtak el az ablak előtt. De az öreg cipész nem látta
őket. Halkan hortyogva aludt székében.

Egyszerre csak egy hang hallatszott a szobában: ,,Pánov bácsi!” Az
öregember felpattant székéből. Szürke bajsza remegett, amikor meg-
kérdezte: ,,Ki az? Ki van itt?” Senkit sem látott, mégis úgy érezte, raj-
ta kívül még valaki van a szobában.

,,Pánov bácsi” – szólt ismét a hang. ,,Azt szeretnéd, hogy megláto-
gassalak.  Ajándékot  akarsz  adni  nekem.  Holnap  erre  fogok  járni.
Figyeld hát az utcát hajnalhasadástól szürkületig, és találkozni fogsz
velem! De vigyázz! Nem fogom megmondani, ki vagyok! Neked kell
felismerned engem!”

Ismét csend telepedett a szobára. Pánov bácsi a szemét dörzsölgette,
de nem látott senkit. A faszén lassan égett a tűzhelyben, az olajlámpa
már alig pislákolt. Kintről harangszó hallatszott: megérkezett a kará-
csony. ,,Ez csak Ő lehetett” – dünnyögte bajsza alatt az öreg cipész-
mester. ,,Ez Jézus volt. És ha csupán álom volt az egész? Akkor is...
Egész nap várni fogom és remélni, hogy meglátogat engem. De ho-
gyan ismerem majd fel? Hisz nem maradt mindörökre kisded. Férfi
lett belőle, király. Azt mondják, Isten volt.”

Az öregember lehajtotta fejét, s elmélázott: ,,Nagyon jól kell megfi-
gyelnem az utcát, nehogy észrevétlenül elmenjen mellettem!”. Pánov
bácsi nem feküdt le ezen az éjszakán. Fonott székében ült, szemben az
ablakkal. Éberen figyelte, mikor köszönt be a hajnal.

Lassan  megjelentek  az  első  napsugarak  a  domb  felett,  és  bevi-
lágították a hosszú, kanyargós, macskaköves utcát. Járókelő azonban
még nem jelent meg a házak között. ,,Készítek magamnak egy csésze
finom kávét  karácsonyi  reggelimhez”  – gondolta  jókedvűen  Pánov
bácsi. Befűtött a tűzhelybe, föltette a jókora adag kávét, de fél szem-
mel állandóan az ablakot figyelte, nehogy a várva várt látogatója ész-
revétlenül továbbmenjen.
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Végre megjelent valaki. Egy közeledő emberalak volt kivehető az
utca végén. Pánov bácsi dobogó szívvel a jégvirágos ablaküveghez
szorította orrát. Talán éppen Jézus érkezik, gondolta magában izga-
tottan. Aztán kiábrándulva visszalépett az ablaktól. Nem Jézus volt az,
csak a minden héten errefelé járó öreg utcaseprő haladt háztól házig
talicskájával és seprűjével.

Pánov bácsi rosszkedvűen bámult ki az utcára. Aztán elfordult az
ablaktól. Fontosabb dolgom van nekem, gondolta magában, semhogy
egy öreg utcaseprőt figyeljek.

Fontos vendégre várok: Istenre, a királyok királyára, Jézusra. Csak
akkor fordult vissza, amikor már úgy vélte, az utcaseprő elhaladt a
ház előtt. Ám az öreg utcaseprő még mindig ott volt az utca szemközti
oldalán. Talicskája mellett átfagyott kezét dörzsölgetve fázósan topor-
gott  a  hidegben.  Pánov bácsi  hirtelen  megsajnálta:  a  szerencsétlen
ember szemmel láthatóan nagyon fázott, és ráadásul éppen karácsony
napján kellett dolgoznia.

Kikopogott neki az ablakon, de mivel az utcaseprő nem reagált, ki-
nyitotta hát az ajtót, és onnan szólította: ,,Hé! Barátom!” Az utcaseprő
félve emelte fel tekintetét  – az emberek gyakran durván bántak vele
munkája miatt  –, ám megnyugodott, amikor észrevette Pánov bácsi
arcán a széles mosolyt. 

,,Gyere, térj be hozzám egy csésze kávéra!” – invitálta barátságosan
a cipészmester. ,,Úgy látom, csontig átjárt a hideg.” Az utcaseprő ott-
hagyta  talicskáját,  és  belépett  az  öreg  műhelyébe.  ,,Köszönöm”  –
mondta. ,,Nagyon kedves tőled. Igazán nagyon kedves.”

Pánov bácsi megkeverte a tűzhelyen levő edényben a kávét.
„Ez a legkevesebb, amit tehetek” – mondta anélkül, hogy megfor-

dult volna. ,,Utóvégre karácsony van.”
Az utcaseprő szipákolva válaszolta: ,,Ez minden, amit én a kará-

csonytól kaptam.”
Átvette Pánov bácsitól a csésze kávét, majd odacsoszogott a tűz-

helyhez,  hogy  egy  kicsit  felmelegedjen.  Nyirkos  ruhájából  fanyar
illatot terjesztő pára szállt fel.

Pánov bácsi visszasétált az ablakhoz, és az utcát bámulta.
,,Vendéget vársz?” – kérdezte az utcaseprő komoran. ,,Úgy értem,

rendeset, nem olyant, mint én vagyok.”
Pánov bácsi  lehajtotta fejét: ,,Hát...  Hogy is mondjam? Hallottál

Jézusról?” – kérdezte. ,,Jézus ugyanaz, mint Isten. Nem?”
,,Nos, Őt várom ma”  – mondta Pánov bácsi. Az utcaseprő megle-

pődve pillantott fel, aztán lassan beletörölte orrát kabátja ujjába.
Pánov bácsi ekkor elmondta neki az egész történetet.
,,Ezért lesem állandóan az utcát” – fejezte be. ,,Várom, mikor érke-

zik  meg.”  Az  utcaseprő  a  tűzhely  szélére  helyezte  kávéscsészéjét.
,,Hát akkor, sok szerencsét”  – mondta, és már indult is az ajtó felé.
,,Egyébként...  köszönöm a kávét”  – fordult vissza, miközben arcán
első ízben jelent meg mosoly. Odakint fogta a talicskáját, és tovább
indulva folytatta munkáját.

Pánov  bácsi  addig  nézett  utána  műhelye  ajtajából,  amíg  alakját
elnyelte a messzeség. A téli napsütés szokatlanul erős volt, fényessé
varázsolta  az  utcát,  s  még  egy  kis  meleget  is  adott,  amely  felol-
vasztotta a jeget az ablakokon és az utca kövein. Megjelentek az első
járókelők.

Néhány részeg az éjszakai mulatozás után támolyogva kereste az
utat otthona felé, ünneplő ruhába öltözött családok indultak rokonaik
meglátogatására.

Sokan udvarias főhajtással köszöntek Pánov bácsinak, aki cipész-

műhelye ajtajában állt.
,,Boldog karácsonyt, Pánov bácsi!” – mondták neki. Az öreg nyá-

jasan viszonozta a köszöntést, azonban senkit sem állított meg. Hisz
mindannyiukat ismerte. Akire ő várt, az nem falubelije.

Éppen vissza akart térni szobácskájába, amikor valaki fölkeltette a
figyelmét. Egy fiatalasszony botorkált a házak tövében. Sovány volt,
arca fáradt, ruhája kopottas. Karjaiban kisgyermeket tartott.

Már–már elhaladt a cipészműhely előtt, amikor Pánov bácsi meg-
szólította: ,,Jó napot, fiatalasszony! Gyertek be, melegedjetek fel egy
kicsit nálam!” Az asszony ijedten rezzent össze a hangra, s indult is
volna tovább, csakhogy a jóindulatú fény Pánov bácsi szemében bi-
zalmat ébresztett benne az öreg iránt.

Betlehem városa esti holdfényben
,,Köszönöm, nagyon kedves magától”  – mondta a fiatalasszonyka,

miközben belépett a cipészműhelybe.
Pánov bácsi azonban csak vállat vont. ,,Semmiség” – felelte. ,,Úgy

látom, alaposan átfáztatok. Messzire mentek?” ,,A szomszédos faluba”
– válaszolt  nyíltan  a fiatalasszony.  ,,Négy mérföldet  kell  még gya-
logolnunk.  Ott  lakik  a  rokonom,  akit  meg  szeretnék  kérni,  hogy
fogadjon be bennünket.  Ahol eddig laktam, nem maradhatok, mert
nem tudom fizetni a lakbért. Ugyanis férjem elhagyott.”

Pánov bácsi közelebb lépett hozzá. ,,Van kenyerem, főzök levest, és
megebédelünk, jó?”

Ám a fiatalasszony büszkén megrázta a fejét.
,,Rendben van, de ennek a kicsinek azért adunk egy kis meleg tejet”

– mondta az öreg, és azzal máris kivette a kisgyermeket édesanyja
kezéből.  ,,Ne aggódj,  nekem is  voltak  gyermekeim!”  – tette  hozzá
csillogó tekintettel. Melegített egy fazék tejet, majd megetette a kis-
dedet, aki egész idő alatt vidáman gőgicsélt, és jókedvűen rugdalózott
az öregember ölében.

,,Ni  csak!”  – kiáltott  fel  Pánov  bácsi.  ,,Hát  nincs  neki
cipője!”  ,,Nem  volt  miből  venni  neki”  – tört  fel  a  keserűség  a
fiatalasszonyból.

És Pánov bácsi agyát erősen ostromolni kezdte egy gondolat.
Megpróbált nem figyelni rá, de a gondolat csak nem hagyta békén.

Végül is felállt, s megint levette a polcról azt a dobozt, amelyben élete
legszebb művét – a két kis gyermekcipőt – tartotta.

Felpróbálta őket a kisded lábacskájára, és azok furcsa módon töké-
letesen megfeleltek neki. ,,Hát akkor, használja őket egészséggel!” –
mondta gyengéden.

A fiatalasszony nem tudta elrejteni örömét. ,,Hogyan hálálhatnám
meg  jóságát?”  – kérdezte  örömtől  reszkető  hangon.  Pánov  bácsi
azonban nem is figyelt rá. Megint az ablaknál állt,  s az utcát nézte
árgus szemmel. Remélem, gondolta, nem haladt el Jézus, miközben
én a gyermeket etettem.

,,Történt valami?”  – kérdezte a fiatalasszony. ,,Hallottál Jézusról,
aki karácsonykor született?”  – fordult vissza hozzá az öreg cipész-
mester. A fiatalasszony bólintott.
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,,Őt várom” – mondta Pánov bácsi. ,,Megígérte, hogy ma meg fog
látogatni.” És elmesélte neki álmát, ha egyáltalán álom volt az, ami az
éjjel történt vele.

A fiatalasszony figyelmesen végighallgatta. Aztán, bár tekintetéből
látszott,  nem veszi  komolyan az egészet,  kedvesen megérintette  az
öreg kezét, és így szólt hozzá: ,,Remélem, az álom valóra fog válni!
Megérdemli, hogy valóra váljon, már csak azért is, amiért ilyen jó
volt hozzám és gyermekemhez.”

És ezzel ő is folytatta útját.
Pánov bácsi becsukta utánuk az ajtót, nagy tál káposztalevest főzött

magának ebédre, majd visszatért az ablakhoz.

Múltak az órák, az emberek jöttek-mentek az utcán. Pánov bácsi
figyelmesen fürkészte az arcokat, ám Jézus nem volt közöttük.

Lassan szorongás vett  erőt  rajta.  Lehet,  hogy Jézus már elhaladt
erre, csak ő nem ismerte fel! Lehet, hogy éppen akkor haladt el az
ablak előtt, amikor ő egy pillanatra elfordította tekintetét, vagy fölkelt
megpiszkálni  a  tüzet!  Nem  volt  türelme  a  fonott  székében  ülni,
fölkelt, megint kiállt az ajtó elé.

Különféle emberek jártak az utcán: gyermekek és öregek, koldusok
és nagymamák, jókedvű és komor arcú emberek. Egyesekre Pánov
bácsi rámosolygott, másoknak biccentett, a koldusoknak pénzt vagy
kenyérszeletet adott.

De Jézus csak nem érkezett meg. Amikor beesteledett, Pánov bácsi
elveszítette minden reményét. Sűrű decemberi köd ereszkedett alá, a
járókelők  ritkulni  kezdtek,  és  felismerhetetlen,  homályos  árnyakká
váltak.  Az  öreg  cipészmester  szomorúan  gyújtotta  meg  lámpáját,
rakott a tűzre, és készített magának vacsorát.

Utána  elővette  könyvét,  beletelepedett  nagy  fonott  székébe,  de
szíve túlságosan bánatos volt, szeme túl fáradt ahhoz, hogy olvasni
tudjon. ,,Csak álom volt az egész” – motyogta bánatosan. ,,Pedig na-
gyon akartam hinni benne. Nagyon szerettem volna, hogy megláto-
gasson engem!”

Szemüvege mögött két nagy könnycsepp homályosította el tekin-
tetét.  Egyszerre,  mintha  megváltozott  volna  a  szoba.  Könnyein  át
Pánov bácsi menetelő emberáradatot vélt felfedezni kicsiny műhelyé-
ben. Ott voltak: az utcaseprő, a fiatalasszony a gyermekével és mind a
többiek, akiket aznap látott, mindenki, akit aznap köszöntött.

S ahogy elhaladtak mellette,  ezt  suttogták neki:  ,,Hát nem láttál
engem? Tényleg nem láttál engem, Pánov bácsi?”

,,Kik vagytok?”  – kiáltott az öreg cipészmester. ,,Mondjátok meg,
kik vagytok!” Egyszerre ugyanaz a hang töltötte be a szobát, amelyet
előző éjszaka is hallott, de hogy merről jött, azt Pánov bácsi most sem
tudta megfejteni.

,,Éhes voltam,  és adtál  ennem. Szomjas voltam,  és  adtál  innom.
Nem volt ruhám, és felruháztál. Amikor ma segítettél az embereken,
nemcsak rajtuk segítettél, velem is jót tettél.”

És megint csend telepedett Pánov bácsi szobácskájára. Szemében a
könnycseppek  felszáradtak.  Tiszta  tekintettel  szétnézett,  ám  senkit
sem látott. ,,Lám, lám” – szólt akkor csendesen, hosszú, szürke bajszát
pödörgetve. ,,Szóval mégis itt volt.”

Elgondolkodva csóválgatta a fejét, majd elmosolyodott, és kicsiny,
kerek  szemüvege  mögött  megbújt  szemében  ismét  felvillant  a
megszokott, vidám fény.

Bíró Jolán-Ilona – Isten mindenek felett
Igaz beszéd, tiszta gondolat, erőszakmentes tett mind-mind Istenhez

vezet, mert már eleve tőle származik. Az olyannak ki ezekkel vértezi
fel magát tarsolya soha nem ürül ki, hanem a szeretetben újra és újra
feltöltődik,  mert  másoknak  is  juttat  belőle  méghozzá  egészen  ön-
zetlenül, mások testi-lelki hasznát nézve.

Mennybéli simítás ez a földi érdektelenségek eltörlésére, ellensú-
lyozására, hogy az embert Isten magához vonzza, magához ölelje, bá-
torítsa, Jézushoz vezesse. Így válik a puszta újra termővé az emberek
örömére. Ekkor már nincs fájdalom a pusztaság miatt, mert Isten aka-
ratán nyugszik az emberi szív a termés láttán. A mindenható megáldja
a hálával telt emberi szívet ki hozzá igazodik, ki nem cselekszik hami-
sat, s nem forral gonoszságot embertársai ellen. Az ártatlan és tiszta
szív inkább az ima felé hajlik s nem fél, mert közel van az Úr, mely
érte még a keresztet is vállalta, elfogadta. Erőt tőle kap, hogy legyen
mit szétosszon s legyőzze a kísértést, mely csak a romlásba vezetne. A
bölcsességgel társuló nyitottság Isten és ember felé igazi barátságot
eredményez, hol a legnagyobb ellenség: a gonosz, elnémul. 

A jóban való kitartás nemcsak világosságban tart, hanem engedel-
messé tesz Isten akaratával szemben. A teremtő békességet csal a legke-
ményebb emberi szívbe is, ha az fellazul és engedi, hogy mégis hozzá
férhessen, benne lakhasson. Ekkor Isten kegyelme újra tevékenyen tud
hatni és megőríz a tiszta hitben, az iránta való kitartó hűségben.

Ezért igyekezzünk Isten közelségében maradni. Bármilyen életkö-
rülményben, kísértésben őrízzük meg józanságunkat,  higgadtságun-
kat, mert Isten az ki végtelenül szeret és vár ránk az út szélén. Nála a
béke, a szeretet, a nyugalom, az üdvösség, az igazi és soha véget nem
érő öröm és  boldogság.  Övé az utolsó  szó,  övé  az utolsó  simítás.
Hagyjuk-e ezt? Belátjuk-e ezt? Hisszük-e? Ha igen, akkor mondjuk
ki: Istenem, legyen meg a te akaratod! Úgy legyen! Ámen.

Az értesítőt készítik: Ft. Ferencz Antal plébános,
Bíró Jolán-Ilona, Bíró Ernő, Árvay Zsolt  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 plébánia, 
cím: 21 December 1989 sugárút, 136., Tel: Plébánia: 0364-405-955,

e-mail: kolozsvar.szentpeter@plebania.ro 
 Plébános: 0744-523-023, Kántornő: 0752-035-549; 

Szentmisék rendje: Szerda, Péntek 7:30; Kedd, Csütörtök 18:00; 
Szombat 18:00 előesti szentmise; Vasárnap 10:30 ünnepi mise; 
Szamosfalván a hónap első és harmadik vasárnapján 8:30 órától.
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