
2021 októberében a Mécses Szere-
tetszolgálatot képviselve, a Börtön-
cursillo szervezésében a Nemadomfel 
együttessel együtt, látogatást tettünk 
egy magyarországi börtönben  
 

Ahogy a fogvatartottaknak megle-
petés volt a koncert, úgy nekem is. 
Hallottam már róluk, de élőben 
mindennek nagyobb a varázsa. Fogya-
tékkal élő tehetséges fiatalok produk-
ciója, ami rendkívül lenyűgöző és él-
ménydús volt. Isten leküldött közénk 
egy kis Mennyországot, csak bele kel-
lett helyezkednünk értő, érző szívvel 
abba a tiszta lelki állapotba, amivel ők 
jöttek oda. Közénk jöttek a 
"kicsinyek", mi pedig "nagynak" lát-
tuk őket. Tudjuk, hogy Isten minden-
kiben elrejt kincseket, hiszen mind-
nyájan tudunk valamit, és azt senki se 
képes utánunk csinálni. 

Azon felül csodálatos az az appa-
rátus, akik létrehozták, fenntartják, 
mozgatják a csapatot és hisznek ben-
nük. 

Mindenképpen nagyra tartom a 
lelkipásztorokat, akik végzik a 
"láthatatlan" munkájukat elszántan, 
kitartóan, szeretettel. Ha rájuk gondo-
lok mennyi csomagot letettek már 
eléjük, az Úr nélkül biztos nem bírnák 
cipelni. Legyen rajtuk életük végéig 
áldás. 

Akikért pedig látogatást tettünk a 
börtönbe... 

Örültek nekünk, együvé tartoztunk, 
és egyenlőek voltunk. Nagyszerű volt, 
hogy a bátrabbak ki merték nyilváníta-
ni, hogy milyen érzések, hatások érték 
őket. 

Dicsőség az Úrnak! 
 
Az együttes nyitó dalával zárom be-

számolóm, hogy stílusos legyek. Rész-
let... 
 
"Van, hogy úgy ébredsz reggel, 
A szíveddel a remény nem kel fel, 
Úgy érzed nem tudod...már nem bírod 
tovább. 
Van, hogy úgy alszol éjjel, 
Rossz szellemekkel kell folyton küzde-
ned, 
De van ki vár még talán, a lelked másik 
oldalán. 
 
Minden nap, minden perc, minden szó 
egy új világ, 
Minden nap, minden perc, minden szó 
rejt új csodát, 
Minden nap, minden perc, minden szó 
egy új remény, hogy a filmed még fo-
rog tovább, 
Valaki vár még talán a lelked másik 
oldalán." 
 

Köszönöm az élményt: Lídia 

Februári imaszándékunk: 
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XI. évfolyam, 1. szám 

2022. február 

Gyakran szeretnénk felülkerekedni a má-
sikon, hogy nekünk legyen igazunk. Se-
gíts akaratunk érvényesítésében is hason-
lóvá válni Hozzád, hogy tudjuk elenged-
ni a mindenáron való igazságkeresést! 

                       A szabadságról 
 

Ha körülöttem egy rendezett, békés, nyugodt világ van, akkor szabadon tehe-
tek, amit szeretnék. Ha sétálok egy folyóparton, és látom, hogy valaki fullado-
zik, már nem vagyok szabad. Akkor meg kell tennem mindent, hogy az illetőt 
kimentsem a vízből.  

Egy kolozsvári fiatal pap elvitte a hittanosait a Duna-deltába. A társaságból 
egy beleesett a vízbe, a pap utána ugrott, a lányt kimentette, de neki nem sikerült 
partot érnie. Ő ott nem volt szabad. 

Nem lehet laboratóriumi körülmények közt vizsgálni a szabadságot. Konkré-
tan ott kell vizsgálni, ahol vagyunk. Úgy éreztem  

Böjte Csaba Füveskönyve – 166-169. old. 
(Közzétéve a Szerző engedélyével)  

Egy koncert margójára 
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Szabadság… Már e szó kimon-
dása is többféle, vegyes érzelme-
ket kelthet sokunkban jelen hely-
zetünkkel kapcsolatban. Végelát-
hatatlan gondolatsorok rajzolód-
tak ki előttem, számomra, szá-
munkra mit is jelent ez a szabad-
ság.  

Kézenfekvőnek tűnik első fel-
vetésem: mikor az ablak felé né-
zek, milyen lehet rácsok nélkül? 
Pl. milyen lehet, mikor a lemenő 
nap narancssárgává halványodó 
sugarai különlegesre festik az 
előttem lévő végtelenséget, kelle-
mes melegséggel simogatja lá-
gyan arcomat és egy kedvessel 
egymásba karolva kívánjuk e ma-
dárénekes édes illatú pillanat 
öröklétét. Vagy milyen lehet egy 
hűsítő, sötét nyári éjszaka, mely 
reflektormentes, csillagoktól hem-
zsegő égbolt tár elém, tücsökze-
nés mezőn, hanyatt fekve, némán 
elmélkedve ki tudja miről. Hal-
vány emlék…  

Mégis a szabadság ennél sok-
kal szélesebb skálán mozog, és 
nagyon szubjektív a megítélése. 
Segítségül hívtam a Bibliát, gon-
doltam idézek egy-két igehelyet: 
„Ahol az Úrnak lelke, ott a sza-
badáság” (2Kor 3,17); „az igaz-
ság szabaddá tesz titeket” (Jn 
8,32); „A te igéd igazság” (Jn 
17,17); „Az Úrnak lelke van én-
rajtam, mivelhogy felkent engem, 
hogy a szegényeknek az evangéli-
umot hirdessem, elküldött, hogy a 
töredelmes szívűeket meggyógyít-
sam, hogy a foglyoknak szabadu-
lást hirdessek és a vakok szemei-
nek megnyílását, hogy szabadon 
bocsássam a lesújtottakat” (Lk 
4,18-19), és folytathatnám tovább 
és tovább… 

Képzeljétek, az egész Biblia 
erről szól. A Szabadságról! Ha 
akarnám sem tudnám mellőzni. 
Igyekeztem más szemszögből is 
körüljárni, a szabadság témáját, 
pl. az ellentétével, amely fogság. 
Hát, nem lett egyszerűbb… A szi-
nonimája lehet a kötöttségek, füg-

gőségek, szenvedélyek, elvárások 
teljesítése, végülis ami az átlagos, 
a mindennapi élet. Ezek mind a 
szabadság gátló tényezői, mind 
fogságban tartanak, mint a bűn. 
Véleményem szerint minden 
egyetlen érzésből ered, ez pedig a 
félelem, amitől nem tudunk egé-
szek lenni. Mindentől félünk. A 
régitől, az újtól. Rágódunk a múl-
ton, mi lett volna, ha nem ez, vagy 
nem az történik, vagy aggódunk 
és félünk a jövőtől, mert mi lesz 
ha. Pedig „nem félelemnek lelkét 
adta nekünk az Isten, hanem erő-
nek és szeretnek és jóságnak lel-
két” (2Tim 1,7) valamint 
„Békességet hagyok néktek… ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, se 
ne féljen” (Jn 14,27) és „Semmi 
felől ne aggódjatok” (Fil 4,6) 

De mindenki tudja, milyen fél-
ni, akár kicsit, akár nagyon, akár 
néha, akár mindig. Minden mást 
elnyom, elpusztít, mint szárba 
szökkenő gyom a zöldségeskert-
ben. Mit tehetünk, ha felismerjük, 
hogy ez nekünk nem jó és változ-
tatni szeretnénk? Döntsünk! 
„Mert van választási lehetősé-
günk. …az életet és a halált adtam 
előtökbe, az áldást és az átkot: 
válaszd azért az életet, hogy él-
hess…” (5Móz 30,19). Az egyet-
len járható út: Isten! Mert „Isten a 
Szeretet” (1Ján 4,16) és „A szere-
tetben nincs félelem; sőt a teljes 
szeretet kiűzi a félelmet; mert a 
félelem gyötrelemmel jár: aki pe-
dig fél, nem lett teljessé egészen a 
szeretetben” (1Ján 4,18). És „Isten 
úgy szerette e világot, hogy egy-

Szabadság 

szülött fiát adta érte …” (Jn 
3,16). 

Nehéz nem elnyargalni a sza-
badság témája mellett, de lobogó 
sörényű, koromfekete, fújtatva 
vágtató habzó paripám új erőre 
kapva felnyerít, fehérré fakuló 
színe, megjelenő pegazusforma 
szárnyai a földről felemelnek, 
gyorsuló patadobogása némul és 
innen tudom, csendesen suha-
nunk az igaz cél felé.  

„..ha a Fiú megszabadít tite-
ket, valósággal szabadok lesz-
tek” (Jn 8,36). A valódi, illúzió-
mentes szabadság csak Jézus 
Krisztus által érhető el, Ő a sza-
badító mindannyiunk számára, 
csak Ő tehet szabaddá minket! 
„Íme az Istennek báránya, aki 
elveszi a Világ bűneit” (Jn 1,29); 
„..aki bűnt nem ismert, bűnné 
tette értünk” (2Kor 5,21); „És 
nem bakok és tulkok vér által, 
hanem az Úr tulajdon vére által 
ment be egyszer s mindenkorra a 
szentélybe, örök váltságot sze-
rezve” (Zsid 9,12); 
„..örökkévaló Lélek által önma-
gát áldozta fel ártatlanul Isten-
nek” (Zsid 9,14). Értünk tette, 
mindannyiunkért, és „Ahol pedig 
bűnök bocsánata vagyon, ott 
nincs többé bűnért való áldo-
zat” (Zsid 10,18). 

Jézus Krisztus az Úrnál eltö-
rölte az összes bűnünket 
„..odaszegezvén azt a keresztfá-
ra” (Kol 2,14). „Amilyen távol 
van a napkelet a napnyugattól, 
olyan messze veti el tőlünk a mi 
vétkeinket” (Zsolt 103,12). 

Istenben, Jézus Krisztus által 
szabadok vagyunk, ha hiszünk, 
hisz „..békességünk büntetése 
rajta van és sebei által gyógy-
ulunk” (Ézs 53,5). Isten teljesí-
tette akaratát „Én, én vagyok az 
Úr és rajtam kívül nincsen sza-
badító” (Ézs 43,11) - „..és bűne-
idről nem emlékezem meg” (Ézs 
43,25). Kövessük hát Pál apostol 
tanácsát, hogy a múlt béklyóit 
lerázhassuk magunkról: 

                   folytatás a 3. oldalon                       
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folytatás a 2. oldalról 

„De egyet cselekszem, azokat 
amelyek hátam mögött vannak, 
elfelejtvén, azoknak pedig ame-
lyek előttem vannak, nekik dől-
vén, célegyenest igyekezem az 
istennek a Krisztus Jézusban on-
nét felülről való elhívása jutal-
mára” (Fil 3,14). 

Összegzésül gondoljuk végig, 
mi is lehet a szabadság: szerin-
tem a szabadság hasonló az Isten 
országához „..nem szemmel lát-
hatóan jő el, sem azt nem mond-
ják, íme itt vagy: Íme amott van, 
mert íme az Isten országa tiben-
netek van” (Lk 17,20-21). Így 
jön el a szabadság is az Úr Jézus 
Krisztus által. 

Szabadság még: Nem a bűnös 
múltban élni és nem is az aggó-
dó, félelemmel átitatott jövőben, 
hanem a jelen pillanatban. Most, 
mert „Ez az a nap, amelyet az Úr 
rendelt; örvendezzünk és vigad-
junk ezen” (Zsolt 118,24). 

És a szabadság jegyében győ-
zedelmeskedjünk a félelem felett 
a feltétel nélküli szeretettel az Úr 
Jézus iránt és parancsolata sze-
rint „..amint én szerettelek tite-
ket, úgy szeressétek ti is egy-
mást” (Jn 13,34). 

Végezetül szívből kívánom, 
hogy mindannyian szabadok le-
gyünk és: „A Krisztusnak beszé-
de lakozzék tibennetek gazdagon, 
minden bölcsességben; tanítván 
és intvén egymást zsoltárokkal, 
dicséretekkel, lelki énekekkel, 
hálával zengedezvén a ti szíve-
tekben az Úrnak. És mindent, 
amit csak cselekszetek szóval 
vagy tettel, mindent az Úr Jézus-
nak a nevében cselekedjétek há-
lát adván az Istennek és Atyának 
Ő általa” (Kol 3,16-17). 

T.Elek  
BVOP Kommunikációs Fő-

osztály engedélyével                                          

Kopp, kopp! - kopogott a Sze-
retet a Harag szívkapuján. 
– Ki az? - kérdezte a Harag. 
– Én vagyok, a Szeretet! - hang-
zott kintről a válasz. 
– Mit akarsz tőlem? - kérdezte 
nem túl barátságosan a Harag. - 
Tűnj innen, nincs szükségem rád! 
- rivallt a Szeretetre. 
– Kérlek, ne küldj el, beszélges-
sünk! - kérte a Szeretet a Haragot. 
– Nekem semmi beszélni valóm 
veled, hagyj békén! - mordult a 
Szeretetre a Harag. 
– Ki bántott, kire haragszol ennyi-
re? - érdeklődött kedvesen a Sze-
retet. 
– Nem mindegy az neked?! - för-
medt a Harag a Szeretetre. 
– Talán segíthetek, de kérlek, 
csak egy kicsit engedj magadhoz 
közelebb! - kérlelte a Szeretet a 
Haragot. 
– Hát, nem érted!? Senkivel sem 
akarok beszélgetni, s nincs szük-
ségem senkire, hagyjál végre bé-
kén! - ordított most már a Harag. 
– Jól van! Nem kérdezlek többet 
arról, hogy ki bántott, s mi szo-
morúságodnak, haragodnak oka, 
de szeretnék kérni tőled valamit! - 
mondta a Szeretet. 
– Rendben, de ígérd meg, hogy 
utána békén hagysz, s elmész! - 
válaszolta a Harag, remélve, hogy 
végre lerázza magáról a hívatlan 
vendégét. 
– Ígérem! - hangzott a felelet, mi-
közben a Harag egy lépéssel kö-
zelebb engedte magához a Szere-
tetet, aki így beléphetett szívka-
puján. 
A Szeretet érezte a Harag lelké-
nek mélységes fájdalmát, csaló-
dottságát, de bízott abban, nem 
hiába kopogtatott be a Haraghoz. 
– Nos, amit kérek tőled, kedves 
Harag, az nem más, mint hogy 
bocsáss meg azoknak, akik elle-
ned vétettek, akár szóval, akár 
cselekedettel, s lépj tovább sérel-
meiden! 
– Miért kellene megbocsájtanom? 
Nem én okoztam a sok fájdalmat 

másoknak, hanem éppen fordít-
va történt! - értetlenkedett a Ha-
rag. 
– Ennek több oka is van! Elő-
ször is, mert Te jobb vagy azok-
nál, akik megbántottak! Másod-
szor, nem élhetsz örök életedben 
haraggal a szívedben! S azért is, 
mert ha megbocsájtasz, akkor 
lelkedben újra lesz helye a sze-
retetnek, s képes leszel tovább 
menni az Úton, amit a Jóisten 
neked szánt. Tudom, nem köny-
nyű! De ki ígérte, hogy az lesz? 
Hidd el, mindenkinek megvan a 
maga keresztje, kinek ilyen, s 
kinek olyan! Még azoknak is, 
akik nem mutatják, s mosolyuk 
mögé bújnak. Hát, vegyél maga-
don erőt, bocsáss meg, merj vál-
tozni, s változtatni gondolatai-
don, életeden! Hidd, hogy van-
nak, s történhetnek csodák, tárd 
ki szíved kapuját, s engedd a 
Fényt lelkedbe! Te döntesz, 
hogy kulcsra zárod szívkapudat, 
vagy tovább lépsz, s esélyt adsz 
az újrakezdéshez! Senki nem 
dönthet helyetted! Ehhez kívá-
nok neked erőt és tisztánlátást! - 
mondta a Szeretet kedvesen, 
majd egy lélekölelés után kilé-
pett a Harag szívkapuján. 
A Harag még jó ideig maga elé 
bámulva ült kedvenc foteljében, 
s csak töprengett az elhangzot-
takról, miközben mintha valami 
különös érzés kerítette volna 
hatalmába. Ő maga sem értette 
még, de érezte, ahogy melegség 
árad szét lelkében. 
Másnap reggel kinyitotta szív-
kapuját, engedte, hogy a Re-
mény legfényesebb sugarai lel-
kébe hatoljanak, s újra mosoly-
gott, míg a Szeretet előző este 
ott hagyott üzenetét olvasta, 
melyben ez állt: 
"Szeress, hogy mások is szeret-
hessenek!" 

 
(az „Adj helyet a jónak” enge-

délyével) 

A Szeretet és a Harag találkozása 
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Kiindulópontom a Mennyei 
Atya szeretetének vizsgálata, 
majd Jézus Krisztusban hogyan 
valósult meg ez a szeretet a Bib-
lia leírása alapján, aztán a régeb-
bi és korunk szentjeit vizsgálva 
jutok el a ma élő emberek szere-
tetének különleges megnyilvánu-
lásaihoz. 

- Isten maga a szeretet. Az 
Atya folyamatosan sugározta 
szeretetét a Fiú felé, aki nem el-
nyelte, hanem visszatükrözte ezt 
a szeretetet. Az egyre erősebb 
szeretetáramlásból származott a 
harmadik isteni személy a Szent-
lélek, aki szintén továbbította a 
szeretetet az Atya és a Fiú felé. 
Ebből az egyre erősödő szeretet 
energiából, (mely szinte fölrob-
bant, ősrobbanás) teremtette Is-
ten a világot. Alkalmas körülmé-
nyeket hozott létre és a saját ké-
pére és hasonlatosságára, szere-
tetre teremtette meg az embert. 
Ezért vágyódik mindenki a sze-
retetre. A szeretetnek két iránya 
van: az adás és a befogadás. Is-
tentől folyamatosan árad a szere-
tet. Az ő szeretete végtelen és 
feltétel nélküli. Azért szeret, 
mert az övéi vagyunk. Annak 
örül, ha hálás szívvel visszatük-
rözzük ezt a szeretetet és tovább-
adjuk embertársainknak. Szí-
vünkbe írta ezt a szeretet tör-
vényt. Ám amikor látta, hogy az 
emberek más utat járnak, elküld-
te Fiát a földre, hogy beszéljen 
az ő országáról és megmutassa 
az utat, ami elvezet a mennybe. 

- Jézus emberré levésekor 
háttérbe szorította isteni tulaj-
donságait, megalázta magát, 
mindenben hasonlóvá vált hoz-
zánk, a bűnt kivéve. Alapvető 
tulajdonsága, hogy mindenben az 
Atya akaratát kereste és valósí-
totta meg. Ezért mondta az Atya 
Jézus megkeresztelkedésekor és 
a Tábor hegyi színeváltozáskor: 
„Ez az én szeretett Fiam, akiben 
kedvem telik. Őt hallgassátok!” 
Állandó kapcsolatban volt az 
Atyával. Nemegyszer az egész 

éjszakát imádságban töltötte. 
Minden jelentős esemény előtt 
hosszasan imádkozott. Pl. az 
apostolok kiválasztása és a szen-
vedés megkezdése előtt. Lelkében 
harmónia volt. Senki nem tudta 
ezt elvenni tőle. Hiába próbáltak 
csapdát állítani neki. Legfonto-
sabb volt számára az örömhír hir-
detése: Isten végtelenül szeret 
mindenkit, gyermekévé fogad, 
hazavár országába. Ezt a tékozló 
fiú történetével szemléletesen be-
mutatta. Az Atya szabad döntést 
ad, bízik bennünk. Ha hibáztunk 
és belátjuk, megbocsát, visszafo-
gad szeretet közösségébe. Jézus 
két okból tett csodát: egyrészt ta-
nítása hitelesítéséül, másrészt 
részvétből, együttérzésből. Példá-
ul: lehajolt a betegekhez, meg-
érintette és meggyógyította a lep-
rást, visszaadta a vakon született 
látását. Mária Magdolnát meg-
mentette a megkövezéstől. Senki-
ről nem mondott rosszat. Azért 
jött, hogy a bűnösöket megment-
se. Kész volt éjnek idején beszél-
ni Nikodémussal. Folyamatosan 
tanította apostolait. Ellenségeinek 
a kereszten megbocsájtott: 
„Atyám bocsáss meg nekik, mert 
nem tudják, hogy mit cseleksze-
nek!” 

 
-A szentek hősies fokban 

megélték saját élethelyzetükben 
azt, amit Jézustól tanultak. 

 
Szent Márton, 317-ben Szom-

bathelyen született, 12 évesen hit-
tanuló lett. 18 évesen megkeresz-
telkedett. Egyszerű, tiszta, ember-
szerető volt. Besorozták a császár 
seregébe, testőrtiszt lett. 334-ben 
Amiens kapujánál télvíz idején 
didergő koldust látott, neki adta 
köpenye felét. éjszaka álmában 
Jézust vállán látta fél köpenyét. 
„Amit egynek tesztek a bennem 
bízó kicsinyeknek, azt nekem te-
szitek!” Leszerelt, megtérítette 
édesanyját. Tours közelében ko-
lostort alapított. Amikor a püspök 
meghalt, őt választotta meg a nép, 

a papság és több püspök püs-
pöknek. Látogatta a rábízotta-
kat, keményen harcolt a hit tisz-
tasága megőrzéséért. Súlyosan 
megbetegedett. Ágyánál hívei 
siránkoztak: Ne hagyjál itt min-
ket! Ekkor mondta híres szavait: 
„Nem utasítom el a munkát! – 
Non recuso laborem!” 1397-ben 
halt meg. Ő az első nem vértanú 
szent. 

Szent Ferenc 1182-ben Asz-
szisziben született. Könnyelmű 
fiatal évek után a magányt, a 
szegényeket és a templomok 
csendjét kereste. Imádság köz-
ben szólt hozzá az Úr: „Ferenc, 
menj, építsd fel a hajlékomat, 
hiszen látod, hogy romokban 
hever!” Nekiállt és helyreállítot-
ta a Szent Damján és az Angya-
los Boldogasszony kápolnákat. 
Máté evangéliuma megragadta: 
„Ne szerezzetek se arany, se 
ezüst, se rézpénzt magatoknak! 
Ne vigyetek magatokkal az útra 
tarisznyát, se két ruhát, se sarut, 
se botot. Megérdemli a munkás 
a maga bérét” (Mt.10,7.) Telje-
sen ráhagyatkozott Istenre. Egy-
re többen csatlakoztak hozzá. 
Együtt érzett a szenvedő Jézus-
sal, megkapta öt sebét, a stigmá-
kat. 1226-ban halt meg. 2 évvel 
később szentté avatta IX. Ger-
gely pápa.  

Árpádházi szent Erzsébet is 
ebben a korban élt. II. Endre 
magyar király lánya 1207-ben 
született, 4 éves korában elsza-
kították szüleitől és Türingiába 
vitték. 14 évesen Lajos őrgróf 
felesége lett. Nagyon szerette. 3 
gyermekük született. Feltűnt 
jósága és adakozó szeretete. Az 
udvarban ezt nem nézték jó 
szemmel. Jelentették férjének, 
aki megkérdezte Erzsébettől: 
Mit viszel a kötényedben? –
Rózsát, válaszolta. Ettől fogva 
engedte Lajos, hogy törődjön a 
szegényekkel. Férje járvány ál-
dozata lett. Ő Marburgba költö-
zött és a szerzetesekkel a Te De-
um-ot,         folytatás az 5. oldalon                                  

A szeretet különleges megnyilvánulásai 
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folytatás a 4. oldalról 
a hálaadó éneket énekeltette el. 
Gondozta a szegényeket, bete-
geket, leprásokat is. Hősies fok-
ban gyakorolta a szeretetet. 24 
évesen halt meg. 4 év múlva IX. 
Gergely pápa őt is szentté avat-
ta. 

Maximilian Kolbe ferences 
szerzetes 1894-ben Lengyelor-
szágban született. 20 évesen ün-
nepélyes fogadalmat tett. Vallá-
sos folyóiratot alapít, kolostort 
nyitott 20 fővel. 1941-ben 40 
társával letartóztatták, Ausch-
witzba került. 16670-es számú 
rab lett. Barakkjukból megszö-
kött egy rab, büntetés a megtize-
delés. Egy 3 gyermekes édesapa 
is köztük volt Francisek Gajo-
wich felkiáltott: „Mi lesz a fele-
ségemmel és gyermekeimmel?” 
Kolbe atya cserélt vele, a tiszt 
beleegyezett, éhhalálra ítélte a 
10 főt. Napokon át ének és ima 
hallatszott a veremből. Legto-
vább Kolbe atya bírta. Aug. 14-
én méreginjekcióval végezték 
ki. „Nagyobb szeretete senkinek 
sincs annál, mint aki életét adja 
másokért!” Megértette, megélte. 
A családapa megmenekült, még 
egy gyermeke született. 30 év-
vel vértanúsága után ott volt 
családjával Kolbe atya szentté 
avatásán 1987. október 17-én. 

Kalkuttai Teréz anya 1910-
ben Szkopjében született. Jezsu-
ita atyáktól hallott a misszióról. 
Vágyott arra, hogy misszióba 
menjen. „Jöjj és kövess engem a 
szegények legszegényebbjei kö-
zé!” 1948-ban meghallotta és 
követte a hívást. Indiába került. 
Néhány lány csatlakozott hozzá, 
akiket korábban tanított. 14 év-
vel később megalapította a Hal-
doklók Otthonát. Szerető szív-
vel, készséges kézzel segített a 
lakóknak. Majd orvosok csatla-
koztak hozzájuk, nyári szabad-
ságukon szolgáltak. Felvállalták 
a nemkívánatos gyermekek gon-
dozását is. Senkit, soha nem uta-
sítottak el. Létrehozták a Béke 
Városának nevezett lepratelepet. 
1961-től Menekült tábort hoztak 

létre. 1990 óta Magyarországon is 
szolgálnak a nővérek. 

Teréz anya korunk szentje. A 
mai jóléti társadalomban a világ 
szenvedőinek oldalára állt. Terme-
tére és testi erejére nézve gyenge 
nő volt, aki azonban lelki erőben 
és szeretetben óriási volt. Kegyet-
len korunkban ő maga volt a jóság. 
Nem kétséges, hogy hősi fokban 
gyakorolta az erényeket! Közöm-
bös emberek közt az ő műve éb-
reszti fel lelkiismeretünket. 

 
- Végül, akik nincsenek bol-

doggá és szentté avatva. Köztünk 
éltek, illetve élnek. Különleges 
módon élték meg a szeretetet 
környezetükben. 

 
Sáhó bácsi egy idős falusi em-

ber volt, aki 13 gyermekét felne-
velte, majd 8 évig ápolta agyvérzé-
ses feleségét. Egyszer menye és fia 
között veszekedés volt, mire a 
meny forró vízzel leöntötte asztal-
nál ülő férjét, aki a kórházban 
meghalt. Menyét elítélték. Mikor 
kijött a börtönből, nem volt hova 
mennie. Sáhó bácsi befogadta. 
Amikor a szomszédok megkérdez-
ték, hogy miért tette, azt felelte: 
„Mit csináljak? Nincs hova men-
nie. A fiamat már nem támasztha-
tom fel!” Nem volt harag, gyűlölet 
benne. Olyan magától értetődően 
bocsátott meg. A meny Sáhó bácsi 
haláláig ott lakhatott. 

Vali néni gyermektelen öz-
vegyasszony volt. Naponta járt mi-
sére és áldozott. Ez adott neki erőt, 

hogy az ügyfélszolgálaton türel-
mes tudjon lenni a hozzá fordu-
lókkal. Megtudta, hogy egy fél-
árva kispap- jelöltnek anyagi 
gondot jelent a szemináriumba 
belépés. Jelentkezett, hogy ő 
szívesen támogatja. Boldogan 
meg is valósította. A beöltözés-
től a papszentelésig öt éven át 
minden anyagi terhet magára 
vett. Nem kért és nem fogadott 
el semmit cserébe. A köszönetet 
is továbbította Isten felé. 

Margit idén 73 éves. 4 éves 
korában lett cukorbeteg. Napon-
ta kapott inzulint. Nehéz volt 
elfogadtatni vele a napi injekci-
ót. Nagyböjtben lett beteg. Édes-
anyja azt mondta, hogy minden 
szuri elviselésénél Jézus tövis-
koronájából húz ki egy tüskét. 
Amikor jött az oltás ideje, ezt 
mondta: „Jézus iránti szeretet-
ből!” Felnőve férjhez ment. 
Egyik kislánya halva született, a 
másik újszülötten meghalt. Utá-
na egészséges fia született, majd 
41 évesen vállalt még egy gyer-
meket, aki szintén egészségesen 
született. Nagy szomorúság volt 
18 éves unokájának elvesztése. 
Nehezen dolgozta fel. A cukor-
betegsége miatt egyik szemére 
megvakult. Idén elkapta a Covid 
betegséget is. A 30-as cukor 
mellett hite és sok ember imád-
sága tartotta életben. Mindent 
elfogadott Isten kezéből. Soha-
sem zúgolódott. Példakép lehet 
minden embernek! 

A szeretetet minden körül-
mény között meg lehet élni. Tö-
rekedjünk arra, hogy ne csak 
elvárjuk, hanem továbbadjuk 
azoknak, akik a legjobban rászo-
rulnak. 

Lajos atya,  
 

André Gide: 

Mindenkinél eljön az a pillanat, 
amikor össze kell vetnie azt a 
kevés jót, amit tett, mindazzal, 
amit tehetett volna.  

Pálos gondolat 2021.11.11. - 
engedéllyel 
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Magunknak nehezebb megbo-
csátani, mint másoknak, pedig 
mindannyian megérdemeljük a 
bocsánatot. 

Szalézi szent Ferenc szerint 
„Légy türelmes mindenekkel, de 
elsősorban önmagaddal szem-
ben!” 

Tanácsát borzasztóan nehéz 
követnünk. Múltam hibái, mint 
rossz filmek peregnek elmémben. 
Ismét betöltöm és nézem újra, 
meg újra. Vádolom magam, és 
azon tűnődőm, hogyan is lehettem 
ilyen figyelmetlen, ostoba és ön-
ző. Még évtizedek múlva is van-
nak olyan emlékek, amelyek piru-
lásra késztetnek. Nagyon nehéz 
továbblépni. Melengetem magam-
ban a történteket, s közben úszom 
a boldogtalanságban. 

Ez bizony gyakori gond. Tu-
dom, mert papként sok gyónást 
hallgatok végig. Mindig biztosí-
tom az embereket arról, hogy Is-
ten valóban megbocsát. Legyünk 
türelmesebbek a hibáinkkal, lép-
jünk tovább, ne rágódjunk a múl-
ton. Bátorítom – néha kifejezetten 
utasítom – őket, hogy hagyják 
abba a múlt bűneinek újbóli fel-
hánytorgatását. A hitünk biztosít 
arról, hogy Isten már elfelejtette 
őket, ezért nincs ok a folytonos 
önmarcangolásra. Még emberi 
viszonylatokra is igaz, hogy 
amit mi megalázónak és kínos-
nak érzünk, azt mások szinte 
észre sem veszik. S ha mégis, 
akkor gyorsan el is felejtik.  

Úgy tapasztalom, könnyebb 
másoknak megbocsátani, mint 
magunknak. Boldogan bocsátok 
meg másoknak, s biztosan te is 
így vagy ezzel, hiszen ez a ked-
vességnek és a barátságnak a 
gesztusa. Jó érzés megbocsátani. 
De miért nem tudom ezt megtenni 
saját magammal szemben? 

Úgy vélem azért, mert túl so-
kat tudok. Magam előtt nem tu-
dom eltitkolni az indítékaimat. 
Nem tehetek úgy, mintha valami 
ártatlan hibáról lett volna csak 

szó. Van olyan, amikor rosszindu-
latból cselekszem. Megsértettek, 
és meg akarom torolni. Helyre 
akarom tenni a másikat. Máskor 
meg meggondolatlanul cselek-
szem, és nem áltathatom magam 
azzal, hogy ennek nagy részben 
nem önzésem lett volna az oka. 
Gondolataim lemeztelenítve jelen-
nek meg magam előtt, s úgy ér-
zem valami büntetés félére van 
szükségem, mielőtt tovább halad-
nék. Vezekelnem kell, hogy meg 
tudjak bocsátani magamnak. E 
nélkül túl könnyű lenne a dolog. 
Az irgalmat ki kell érdemelni. De 
az igazi megbocsátás sosem kiér-
demelhető. Az csak ajándékba 
kapható. 

Óriási probléma a könyörület 
visszautasítása annak érdekében, 
hogy méltó legyek a megbocsátás-
ra. A magammal szembeni irga-
lom elutasítása végső soron nem 
más, mint büszkeség. Megbocsá-
tok könnyen másoknak, de úgy 
vélem, hogy ugyanaz a hiba ná-
lam megbocsáthatatlan, mert azt 
gondolom, hogy én jobb vagyok.  
Ilyen vétkeket csak mások követ-
nek el, én nem. 

Chesterton egyik Brown atyás 
regényében így szól a főszereplő: 
„Csak azokat a vétkeket bocsátod 
meg, amelyeket nem gondolsz 
igazán bűnnek… Azért bocsátasz 
meg, mert nincs is mit igazán 
megbocsátani.” Ez a különbség a 
hamis és az igazi irgalom között. 
Az őszinte megbocsátás nem kor-
látozódik csak azokra a bűnökre, 
amik érthetőnek tűnnek. Ott is 
működik, ahol az elkövető való-
ban megérdemelné a büntetést. 

Fogadd el magadat – múlt és 
jelen hibáidat is beleértve –, és 
állítsd le az elmédben játszódó 
mozit, amely életed legrosszabb 
pillanatait hozza eléd. 

Inkább arra figyelj, hogyan 
mutatod ki irgalmadat egy barátod 
felé. Könnyedén és természetesen 
történik. Most tekintsd önmagadat 
a legjobb barátodnak! Fontold 

Magunknak nehezebb megbocsátani 

meg, milyen vigaszt és tanácsot 
adnál bárki másnak ebben a 
helyzetben! Kérdezd meg, nem 
vagy-e túl kemény önmagadhoz, 
s nem lenne-e már ideje tovább 
lépned! Tudom, ez nehéz lehet. 
Nekem el kellett hagynom a 
büszkeségemet, valamint a sze-
mélyes nagyszerűségemről való 
irreális elvárásaimat. De higgy 
nekem, megéri a fáradtságot. 

Az irgalom örökké tartó. 
Meghatározása szerint ingyenes 
és kiérdemelhetetlen. Nem jár le 
és nem merül ki. Ez az egyetlen 
út, hogy előrefelé haladjunk. 
Nem jelenti azt, hogy igazoljuk a 
hibáinkat. Azt jelenti, hogy fe-
lülkerekedünk rajtuk. 

Fordította: Gesztenye 
Fr. Michael Rennier 

Megjelent az Aleteia c. interne-
tes újság 2020. augusztus 18-i 

számában, engedéllyel 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
A hazugság egy olyan börtön, 

ahol a hazug magát tartja fog-
lyul.               (ismeretlen szerző) 

 
Aki nem tudja felfogni, hogy 

másoknak mit ártott, attól ne várj 
változást!       (ismeretlen szerző) 

 
Az igazi erő nem más, mint 

uralkodni magamon, indulato-
mon, haragomon.  

(ismeretlen szerző) 
 

https://aleteia.org/author/fr-michael-rennier/
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Lacinak, ha már muszáj volt 
ott lennie, jó dolga volt a börtön-
ben a többiekhez képest. Baracs-
kára került a Venyigéből, miután 
jogerős lett. Nem dolgozó szint-
re, mivel nyugtatót szedett, így a 
beb-en nem kapott munkát. 
Mondjuk ezért nem hullatott 
könnyeket… Kint nagyon kemé-
nyen anyagozott, vénásan. Most 
a gyógyszer volt neki a kerázás. 
El is volt vele. Nyugisan. Jó zár-
kába került, négy személyesbe. 
A szinten sok ismerőse volt. Jó 
gyereknek számított. Megkapta a 
tiszteletet, nem is kellet kivívnia 
azt, elég volt alsó ágyat csinálnia 
a zárkába érkezésekor. Amikor 
meglátta az arckifejezését és 
megérezte a kisugárzását a zárka 
régebbi lakója a „segítő jó szán-
déktól” vezérelten önként felpa-
kolt a felső ágyra… 

Az egyetlen húga ismét mellé 
állt. Levelet írt neki, támogatta, 
ahogy, amivel tudta. Havonta 
kétszer ünnepnap volt számára. 
Amikor beszélő volt és amikor 
csomagot kapott. Cigije, kávéja 
megvolt. Gyorsan ment az idő. 
Gyúrogatott magának, kártyá-
zott, átjárt a spanokhoz, este: Éj-
jel nappal Budapest, Barátok 
közt, takarodó, szorongás a jövő-
től. Betartotta a szabályokat, nem 
volt fegyelmije. Sőt a römi ver-
senyből még egy dicsérete is 
volt. Felvett egy olyan életrit-

must, amiben gyorsan telik az idő 
és nyugisan. Lecsillapodott, erő-
södött, lett egy tartása, rendező-
dött. Már nem kellett volna, hogy 
szedje a nyugtatót, mert nem volt 
már elvonásban. De maradt, nem 
tett lépést. Evvel könnyebb volt. 
Egy dologban biztos volt, hogy új 
életet kezd, mert úgy nem mehet 
tovább, mint régen. Annyit tudott, 
hogy szabadulás után majd el-
megy dolgozni, meg nem fog dro-
gozni többé és a nyugtatót is lete-
szi majd. Majd…  

Közeledett a szabadulás. 1 éve 
volt már bent. Már 3 hete nagyon 
feszült volt. Nem tudott koncent-
rálni és aludni. Kimondhatatlanul 
hullámzó és nyugtalan volt vala-
miért. Nagyon lassan ment az 
utolsó pár nap. Talán nehezebb 
volt, mint amikor bekerült. Ami-
kor kilépett a börtön kapun, azt 
hitte el fog szállni örömében. 
Bent azt hitte, hogy amikor kilép 
azt fogja érezni, mint amit Ko-
lombusz érezhetett amikor elő-
ször Amerikába tette a lábát. De 
nem. Jó érzés volt az biztos, örült, 
de valami baljósan leárnyékolta 
azt.  

A húgáékhoz került. Első nap 
ünnepelt a családjával, a húga 
húst rántott neki. Evvel és sírással 
üdvözölte őt. Este eliszkolt és már 
az örömódát dúdolva csavargott 
ismerősről ismerősre, barátról ba-
rátra, elismerésről elismerésre. 

Mindenki mondta, hogy milyen 
jól néz ki és hogy ki is van tisz-
tulva. Dicsérték izmait, rá is fe-
szített. Repkedett a mámortól. 
Több haver is kínálta droggal, 
de visszautasította, hogy ő már 
befejezte. Az egyik „Jóbarát” 
olyan rámenős volt, hogy eltett 
egy alufóliás adagot a zsebébe, 
csakhogy meg ne sértse. A húg-
ától kapott szabaduló pénzt el-
kurvázta és whiskyt ivott belőle. 

Hajnalban kiült a Ludovika 
térre. Kóválygott a feje. Üres-
nek érezte magát és a szíve kö-
rül kellemetlent érzett.  Nem 
volt valamiért boldog és még-
sem érezte magát szabadnak 
attól, hogy bármit megtehet és 
ott, ahol csak akarja. Nem oko-
zott hosszas örömöt neki, hogy 
megkapta azokat, amiktől meg 
volt fosztva a bent-lét alatt: jó 
kaja, pia, szex…  

Mi lesz most vele?! Dolgozni 
kellene majd, áldozatot hozni 
önmagáért önmagából. Ő sosem 
dolgozott. A húga nyakán sem 
maradhat. Ruhái sincsenek. Sze-
relme sincs. Most mi lesz vele, 
mégis?! Tette fel a kérdést. A 
két tenyerébe sóhajtott. Eszébe 
jutott a zsebre tett „ajándék”. 
Ezt gondolta: „mégsem szaba-
dultam tegnap!” és kibontotta az 
alufóliás megoldást… 

 
Lólé Attila 2022, január, 9  

Szabadság? 
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Amikor valami megszűnik, 
hirtelen eltűnik az ember életé-
ből, akkor döbbenünk rá mekko-
ra érték is volt. Így van ez az 
egészségünkkel, valamely szeret-
tünk elvesztésével, akinek hiánya 
fájdalmas és nem is pótolható. 

A rab ember leghőbb vágya-
kozása a szabadság. Hiszen a 
büntetés lényege a szabadság-
vesztés, amikor az embernek el-
veszik a szabadságát. A szabad-
ság elvesztésekor eszmélünk rá 
annak értékére. Magam is tudom, 
gyakran a legegyszerűbb dolgok 
hiánya: például egy esti séta, il-
letve oda megyek, ahova akarok 
az én anyagi kereteim függvé-
nyében, mennyire hiányzott és 
persze a szabad akarat korlátozá-
sa is, ami a rabélet mindennapjait 
jelenti. Amikor raboknak beszél 
az ember szabadságról mondhat-
ja a rács túloldalán lévő: „Ez 
mind szép amit mondasz, de én 
vagyok bezárva.” 

Amikor azt írom, hogy rácsok 
mögött is lehet szabad az ember, 
és szabadon is élhet rácsok mö-
gött, az nem csak játék a szavak-
kal, hanem aprópénzre váltható, 
megélhető igazság. 

Jómagam is rácsok mögött 
váltam szabaddá azoktól a bilin-
csektől és kötelektől, amik tulaj-
donképpen a testemet rácsok mö-
gé juttatták. Beszélhetnék a testi 
megkötözöttségeimről, de min-
dennek a gyökere a szív mélyén 
rejtőzik. Isten a szívet gyógyító 
Isten, akinek van hatalma lelki 
szívátültetésre, a rosszat elveszi 
és ad helyette jót! A megbilin-
cselt szívet kinyitja, annak köte-
leit elvágja, hogy az ember ne 
legyen kiszolgáltatva lelki rabtar-
tójának, az ördögnek, hanem ki-
jöjjön arra a szabadságra, amit 
egyedül Isten jelenlétében él meg 
az ember. Mindez nem attól 
függ, hogy hol van testileg: a 
börtön falain belül, vagy kívül, 
hanem a szív állapotától függ. 
Ahol az Isten lelke van, ott a sza-
badság. Az Úr Jézus Krisztus 

szabadítókén jött el ebbe a világba, 
hogy a bűn alatt raboskodó embert 
megszabadítsa. Az énekíró így fo-
galmazta meg: 

„Megkötözve voltam én, 
Börtönöm sötét ölén, 
Bűn rablánc alatt sorvadt az 
    életem, 
Koldus voltam, elhagyott, 
Reményem is elfogyott, 
De Jézus fényt, szabadságot 
    hozott nekem.” 

Igazi szabadságot egyedül Isten 
képes adni. Amikor az ember átlé-
pi a börtön szabadságba vezető 
ajtaját, ha a szíve ugyanolyan 
megkötözött, mint amikor beke-
rült, akkor csak egy nagyobb, 
komfortosabb börtönbe lép át, de ő 
maga még mindig rab, a bűneinek 
rabja, a bűneinek szolgája. 

Az Úr Jézus mondja: „Aki bűnt 
cselekszik, szolgája a bűnnek.” Pál 
pedig arról beszél, mindenki annak 
a rabja, ami őt legyőzte. Igazi sza-
badulás Jézus Krisztus vérében 
van! Az előtte megvallott bűnökért 
cserébe Isten megoldja, feloldja a 
bűnökhöz láncolt szívet, megsza-
badítja az embert és lelke által sza-
badítóként jelenik meg az előtte 
megnyílt szívben. Mindezt magam 
is rabként éltem át a Váci Fegy-
házban huszonhét évvel ezelőtt. 

Arra bátorítalak, fogadd el Isten 
szabadító kegyelmét, vidd a bűnei-
det Isten elé, kérd, szabadítson 
meg téged és meglásd, Benne nem 
fogsz csalódni! 

Szeretettel, 
Boros Lajos 

„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az 
Úr Lelke, ott a szabadság.”  

(2 Korinthus 3:17) 

Humor 
 

Két szőke nő beszélget a Hősök 
terén az egyik vezér szobra előtt: 
Milyen jó pasi! És oda is van 

írva, hogy 975-1023. Csak azt 
nem írták ki, hogy Pannon, Vo-
dafone vagy T-Mobil. 
     - - - - - - - - - - - - - - - - -  
A professzor egy röntgenleletet 

ad a szigorlatozó kezébe: 
- Mesélje el kérem, hogy mit lát 
a felvételen! 
- Erről a röntgenfelvételről azon-
nal megállapítható, hogy a páci-
ens egyik lába 15-20 milliméter 
rövidebb, mint a másik, emiatt a 
beteg feltehetően erősen sántí-
tott. 
- Nagyon jó - dicséri a profesz-
szor. - Halljam, mit tenne ön eb-
ben a helyzetben? 
- Hááát, professzor úr,… való-
színűleg én is sántítanék!  

A feleség elhatározza, hogy 
énekelni tanul. Első nap, amikor 
otthon nekiáll gyakorolni, a férje 
feláll a tévé elől és megy ki a 
kertbe. 
– Ennyire nem tetszik? – kérdi a 
feleség sértődötten. 
– De, tetszik, csak nem szeret-
ném, hogy a szomszédok azt 
higgyék, én verlek éppen. 
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