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Tél van. Téli éj sza ka. Az éj -
sza ka puha mély sé gé bõl egy re
erõ seb ben, erõ tel jes eb ben árad
az ima, höm pö lyög nek a sza vak.

Be tölt szí vet és lel ket, át lép
a test ha tá ra in, a me leg szo ba fa -
la in túl, ki a há zak közé, az
„ezüst sö tét ség be”; fel kú szik a
je ges, cson tos fá kon, fel a szik -
rá zó an hi deg le ve gõ be, hogy
meg érint se a csil la go kat, is me -
ret len tá vo li tá ja kat, s el jus son
abba az Erõ tér be, ah hoz a Köz -
pont hoz, aho vá szán ták; hogy
ki tá gít sa a te ret és az idõt, a je -
len, a Most pil la na tát.

„Add Is te nem, hogy vi lág
ki si mul jon és el csen de sed jen
ben nem és min den ki ben” –
hang zik a köl tõ fo há sza, s ben ne 
az egye te mes em be ri vágy a
béke, a lel ki béke iránt. 

Az el csen de se dés, a be fe lé
te kin tés, a Csend meg ün nep lé -
sé nek óha ja. A Csen dé, mely el -
ve zet a For rás hoz… 

Csend… Csen dek…
A fe nyõ csend je… a lo bo gó

gyer tyá ké… a sze mek, ar cok,
mo so lyok, moz du la tok csend -
je… a su gár zó örö mé… a ki -
mon dott szó mö göt ti csönd… a
tár gyak és ár nyak csend je… a
téli éj sza ká ban ma ga so dó temp -
lom csend je… a jég vi rá gos ab -
lak ki met szet te táj csend je… az
uta zó s az uta zás fá radt csend -
je… a jó sá go san át öle lõ, ins pi -
rá ló, ön ma gá ból el in du ló és
vissza té rõ Csend… 

A vá ra ko zá sé… az Ad ven -
té…

A já szol min den Ka rá csony -
kor fel fény lõ csend je… Má ria
és Jó zsef össze tar to zá sá nak Is -
ten tõl szár ma zó csend je…a
Csil lag ti tok za tos, a Böl csek
alá za tos csend je… s az Öröm hí -
ré…: „mert õ sza ba dít ja meg az
õ né pét an nak bû ne i tõl”(Máté
1-21)…

Csend… át öle lõ, fel eme -
lõ…

S az ima foly ta tó dik: „Add
meg elõ leg ként azt a csen det,
azt az asz talt, ahol min den ci vó -
dás és meg kü lön böz te tés meg -
szû nik vég re, ahol min den ki
he lyet kap, a maga he lyét…”

Va jon meg te remt he tõ-e,
meg ada tik-e az az „asz tal”? Az
a Csend?

Hi szen itt a csend tõl félõ, Is -
ten tõl el ha gyott XX-XXI. szá -
za di em ber di der gé se is… A

csa lá sok kal és megcsalatások-
kal, áru lá sok kal ter helt em ber
di der gé se… Az ön ma gá tól és
má sok tól el tá vo lo dó, ki üre se -
dett em ber di der gé se…Fé lel me -
ket, szo ron gá so kat te rem tõ és
fo lya ma to san új ra te rem tõ em -
ber di der gé se, ami kor „a csönd
ki hûl.”

Hi tet len és hívõ, két ke dõ és
a bi zo nyos sá got tudó szá má ra is 
irányt adó Echart Tolle kö vet -
ke zõ gon do la ta: „A bel sõ csend
fog ja meg men te ni és át ala kí ta ni 
a vi lá got…”

Ka rá csony elõtt, a vá ra ko zás 
nap ja i ban, va la mennyi en ré sze -
sei le he tünk a bel sõ Csend meg -
szü le té sé nek, meg élé sé nek, az
eb bõl adó dó Öröm át élé sé nek,
ha ké pe sek va gyunk meg nyit ni
a szí vün ket, és tel jes fi gyel -
münk kel be fe lé for du lunk.

Így erõ tel jes eb ben tud juk
új ra él ni a Ka rá csony misz té ri u -
mát, sze ret te ink fe lénk ára dó
sze re te tét. 

Polányi Éva

CSENDJEINK
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Sok-sok év vel ez elõtt, egy
kö zel -ke le ti kis or szág ban, a
sûrû er dõ ben ar ról be szél get -
tek a fák egy más kö zött, ha
majd meg nõ nek és ki vág ják
õket, mit sze ret né nek, hogy az
em be rek ké szít se nek be lõ lük.

Volt, ame lyik asz tal sze re -
tett vol na len ni, a má sik meg
ajtó, a har ma dik meg ta li ga.
Hal lot ták, ami kor a fa vá gók
meg ta po gat ták va la me lyi kü ket 
és mond ták egy más nak:
„Hagy juk ezt még nõni, még
nem al kal mas a hasz ná lat ra.”

A tisz tás hoz kö zel állt egy
hár mas kis cso port. Ezek még
fi a tal fák vol tak, de azért õk is
ter vez get tek.

Az elsõ így szólt: „Én böl -
csõ sze ret nék len ni. Na gyon
sze re tem a kis gyer me ke ket.
Lát tam, ami kor csa lá dok sé tál -
tak itt az er dõ ben, hogy a leg -
ara nyo sab bak a pici ba bák
vol tak. Igen, én egy olyan pici
ba bá nak a fek võ he lye sze ret -
nék len ni! Jó me leg, vé dett he lyet ad nék neki
és rin gat nám, ha sír na. KI TUDJA, TALÁN
EGY SZÉP NAGY HÁZBA KERÜLÖK ÉS
EGY KIRÁLY FIA FOG BENNEM
ALUDNI!”

A má so dik fa nem erre vá gyott: „Nem, ez
nem ne kem való - mond ta -, ház ban bent, síró
gyer me ket rin gat ni! Én ka land ra vá gyom!
Nagy ten ger já ró hajó sze ret nék len ni, messze
el vi tor láz ni, tá vo li or szá gok ki kö tõ i ben sok fé -
le em bert lát ni. Kin cse ket szál lí ta ni, meg elõ -
ke lõ em be re ket. Igen, az én vá gyam, hogy
ha jót ké szít se nek be lõ lem! KI TUDJA,
TALÁN EGYSZER MÉG KIRÁLYT IS
FOGOK SZÁLLÍTANI!”

 A har ma dik fa nem szólt sem mit, csak
csend ben hall gat ta õket. „Ház te? – for dult
hoz zá a má sik ket tõ. – Te mi sze ret nél len ni?”
„Sem mi – fe lelt a har ma dik. – Én nem aka rom,
hogy en gem is ki vág ja nak. Én min dig itt aka -
rok áll ni ISTEN DICSÕSÉGÉRE AZ ÉG
FELÉ MUTATNI, HOGY
EMLÉKEZTESSEM AZ EMBEREKET
ISTEN NAGY SZERETETÉRE ÉS
ADJANAK HÁLÁT EZÉRT NEKI!”

Ez után a be szél ge tés után hosszú idõ telt
el. A há rom kis fa cse me té bõl su dár, ma gas fa
lett. Meg vas ta god tak, meg erõ söd tek.

Egy nap újra fa vá gók jöt tek. Meg ta po gat -
ták a fá kat, és meg áll tak az el sõ nél. „Ez ép pen
jó lesz!” – mond ták és ne ki eresz tet ték a fû -
részt. „Auuu!” – ez nem volt kel le mes do log, a
fa azon ban még is ör ven de zett. „Vég re el érem
az ál mom - szólt a töb bi ek hez -, fel hasz nál nak
en gem, ki tud ja mi lyen szép, elõ ke lõ böl csõ
lesz be lõ lem!” Nagy reccse nés sel puf fant a
föld re, a fa vá gók pe dig húz ták ma guk után a
föl dön, ki az er dõ bõl. „Szer vusz tok!” – in tett
lomb já val utol já ra bú csút tár sa i nak és ment új
jö võ je felé.

Ami kor az er dõ bõl ki ér tek, leháncsolták,
fel fû ré szel ték és össze ka la pál ták: egy vá lyú -
nak! Igaz, for má ja kis sé ha son lí tott a böl csõ -
höz, de ez a ha son la tos ság volt az egyet len,
ami vá gyá ra em lé kez te tett. Ahe lyett, hogy
meg mun kál ták, ki fa rag ták és szép ház ba vit ték 
vol na, be tet ték egy ven dég fo ga dó ház is tál ló já -
ba. Ott kel lett, hogy áll jon a fél ho mály ban.
Gyer mek sí rás he lyett sza már bõ gést hal lott s
ahe lyett, hogy kis ba bát rin ga tott vol na, sze szé -
lyes te vék et tek csám csog va be lõ le. „Ó – gon -
dol ta el ke se re det ten a fa -, sem mi vé vált az
ál mom! Itt kell ten gõd nöm a sö tét ben, sen ki
sem vesz fi gye lem be, s ami re vágy tam el nem

ér he tem!” Telt-múlt az idõ, egy szer re csak
nagy sür gés-for gás lett a fo ga dó ban. Sok új
ven dég ér ke zett. Zsú folt lett a ház. A tu laj do -
nos egy fi a tal há zas párt ve ze tett az is tál ló ba.

„Csak itt van hely, ha ez zel meg elé ged né -
nek!” - szólt hoz zá juk. „Ha nincs más, jó lesz
ez is.” – fe lel ték azok fá rad tan, és ott száll tak
meg az is tál ló ban. A fa kí ván csi an né zett rá -
juk; mit tesz az asszony ka? Õt, a já szolt kezd te
ki tisz tí ta ni, azu tán friss, jó sza gú szal mát tett
bele és ru ha da ra bo kat. Mi ért te szi ezt? Hi szen
az ál la tok nem táp lál koz nak ru há val?! Egy szer 
csak…, ó, mi ez? Jé, gyer mek sí rás! Itt az is tál -
ló ban!? S a kis síró gyer me ket be le fek tet ték a
já szol ba.

„Hát még is! Még is böl csõ let tem, ha nem
is fé nyes pa lo tá ban; ! Ó, mi lyen cso dá la tos…
én … még is!? Még is tel je sült az vá gyam!”
Cso dál ko zá sá nak azon ban még nem volt vége, 
mert em be rek jöt tek az is tál ló ba és le bo rul tak a 
já szol ban fek võ kis gyer mek elõtt és imád ták.
Az is tál ló meg telt fé nyes ség gel, s olyan lett,
mint egy ki rá lyi pa lo ta. A pász to rok pe dig –
mert azok vol tak az em be rek – DICSÕSÉGET
ADTAK A KISGYERMEKNEK, MERT Õ A
KIRÁLYOK KIRÁLYA ÉS URAKNAK
URA! 

„Töb bet kap tam, mint ami rõl ál mod tam! –
gon dol ta a fa. Ó, ha a töb bi ek most ezt lát nák!
Ez után már nem ér de kel, ha itt kell áll jak a sö -
tét ben és újra az ál la tok ete tõ je le szek, mert én
el ér tem a leg töb bet: AZ ÉGI
GYERMEKNEK, A KIRÁLYOK KIRÁ-
LYÁNAK ADTAM FEKVÕHELYET!”

Eköz ben a má sik két fa még min dig ott állt
a tisz tás szé lén, míg nem el ér ke zett a nap, hogy
a má so dik fát is ki vág ták. Õ is öröm mel bú csú -
zott a töb bi ek tõl: „Vég re el kez dõ dik ka lan dos
éle tem!” – mond ta és nagy vá ra ko zás sal hagy -
ta, hogy fû ré szel jék, gya lul ják. Ha bár ezek
nem vol tak kel le mes dol gok, még is öröm mel
tûr te ka land vá gyó cél jai el éré sé ért. S bi zony
úgy lát szott, hogy az õ álma kö ze lebb áll a
meg va ló su lás hoz, mint az elsõ fáé. Mi kor for -
mát kez dett kap ni, már lát szott: csak ugyan
hajó lesz be lõ le! Az is lett. Azon ban nem szép,
erõs, ten ger já ró hajó, ha nem egy sze rû ha lász -
ha jó. Elõ ke lõ em be rek he lyett ha lá szok utaz -
tak vele, s kin csek he lyett bü dös ha la kat
szál lí tott. „Nem ezt akar tam én – ke ser gett a fa
ma gá ban -, én sok kal több re vágy tam, de még
fe lét sem ér tem el an nak!” Így unal ma san
telt-múlt az idõ. Egy nap azon ban… mi ez?
Mi ért tó dult össze ez a nagy so ka ság a par ton?

Kö vet tek va la kit, aki a ha jó ba
szállt, és on nan be szélt hoz zá -
juk. ”Ki le het ez – gon dol ta a
fa -, hogy ennyi en kö ve tik és
hall gat ják ta ní tá sát? Úgy lát -
szik na gyon fon tos va la ki le -
het, mert a hajó tu laj do no sa
min den ben en ge del mes ke dik
Neki”. Mi kor bees te le dett a
tö meg szét szé ledt. A fe hér ru -
hás va la ki pe dig le fe küdt a ha -
jó ba alud ni, mi köz ben a hajó
tu laj do no sa ba rá ta i val együtt
kez dett át evez ni a túl só part ra. 
Ami kor már jó messze vol tak
a part tól, nagy szél ke re ke -
dett, ma gas ra csap ta a hul lá -
mo kat, azok meg ide-oda
hány ták a ha jót, úgy hogy az
min den ízé ben re cse gett.
„Most már vé gem lesz! El -
süllye dek és ve lem együtt
ezek az em be rek is! Ka land ra
vágy tam, de nem ilyen re!” –
si rán ko zott s már-már 
süllyed ni kez dett. De ek kor a
fe hér ru hás va la kit a töb bi ek

fel éb resz tet ték ál má ból. Õ nyu god tan fel állt és 
meg pa ran csol ta a szél nek és a ha bok nak, hogy
csen de sed je nek el; azok pe dig azon nal en ge -
del mes ked tek sza vá nak. A vi har el állt, s a hajó
és uta sai nyu god tan foly tat ták út ju kat. 

A fa igen el cso dál ko zott. Mi lyen ha tal mas
Va la ki az õ uta sa! Nem csak az em be rek, ha -
nem még a szél és a vi har is en ge del mes ked nek 
Neki! Az õ uta sa EGY NAGY KIRÁLY,
MENNYNEK ÉS FÖLDNEK URA!
KIRÁLY ÉS URAKNAK URA! 

Most a má so dik fa is na gyon bol dog lett:
„Töb bet ér tem el, mint ami re vágy tam! Én
szál lí tot tam a leg na gyobb Ki rályt, A
LEGTÖBBET ÉRÕ KINCSET ÉS ÉN
ÉLTEM ÁT A LEGNAGYOBB
KALANDOKAT! Töb bet ér ez min den álom -
nál!

Köz ben a har ma dik fa elé ge det ten állt még
min dig az er dõ ben. Õ nem akart más len ni,
csak ott az er dõ ben áll va az égre mu tat ni Is ten
di csõ sé gé re. Saj nos azon ban egy szép nap hoz -
zá is el ér tek a fa vá gók, még pe dig nagy si et ség -
gel. Gyor san ki vág ták, da ra bok ra fû ré szel ték
és el szál lí tot ták egy domb ra. Ott még csak meg 
sem gya lul ták, ha nem csak úgy össze esz ká bál -
ták.

„Ó, ré mes! – ki ál tott fel a fa. – Én be lõ lem
ke resz tet csi nál nak! Mi lyen ször nyû! Va la kit
fel fe szí te nek rám! Nem ezt akar tam én! Én Is -
ten jó sá gát és di csõ sé gét akar tam hir det ni és
õrá mu tat ni! Ó, mi lyen ször nyû do log ra hasz -
nál nak fel en gem!”

Igen, eb bõl a fá ból, bár mennyi re is nem
akar ta, még is ke reszt lett és fel fe szí tet tek rá va -
la kit. Mi kor az a va la ki ott füg gött, so kan áll -
ták kö rül. Né me lyek csú fol ták, má sok meg
si rat ták, Õ pe dig imád ko zott azo kért, akik
meg fe szí tet ték. S ami kor ki le hel te lel két, ak -
kor el sö té tült az ég, és egyik az ott ál lók kö zül
így szólt: „Bi zony, ez, va ló ban az Is ten Fia
volt!”

A fa ak kor, ott a Gol go tán – bár ezt nem
tud ta – még is Is ten re mu ta tott; Is ten nek az em -
be rek iránt való nagy sze re te té re. A
KERESZTFA AZ ÉGRE MUTAT;
MUTATJA AZ UTAT ISTENHEZ ÉS AKI
ARRA FELNÉZ, DICSÕÍTI ISTENT. 

Ha át adod Jé zus nak éle te det és Õ azt te het
ve led amit õ akar, ak kor éred el a leg töb bet;
ak kor min den szol gá la tod örök ké va ló lesz,
még ak kor is, ha elõ ször azt gon do lod, nem
úgy si ke rül, mint ahogy azt te sze ret ted vol na.

ISTEN ERDEJÉBEN
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Juhász Gyula: Karácsonyi ének

Szelíd, szép betlehemi gyermek:
Az angyalok nem énekelnek,
S üvöltenek vad emberek.

Boldog, víg betlehemi jászol:
Sok börtön és kórház világol,
És annyi viskó bús, sötét.

Jó pásztorok és bölcs királyok:
Sok farkas és holló kóvályog,
S nem látjuk azt a csillagot!

Békés, derûs karácsony éjjel:
A nagy sötét mikor száll széjjel,
S mikor lesz béke és derû?

Kosztolányi Dezsõ: Karácsony

Ezüst esõbe száll le a karácsony
a kályha zúg, a hóesés sûrû;
a lámpafény aranylik a kalácson,
A kocka pörög, gõzöl a tejsûrû.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél, a megfagyott mezõket
karcolja éles, kék jégkörmével.

Fenyõszagú a lég és a sarokban
ezüst tükörbõl bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von.

És zsong az ének áhítatva zöngve.
Csak a havas pusztán, a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kó sza moz dony.

Gyulay End re püs pök úr szent be szé de a
200 éves temp lom bú csú ün ne pén

 2004. no vem ber 6.

Sze re tett jó pap test vé rek, ked ves jó test vé rek!
Bõ 1000 esz ten dõ vel ez elõtt Szent Ist ván tör vényt ho zott, mind -

egyik 10 falu leg alább egy temp lo mot épít sen föl. A temp lom ban gyü -
le kez ze nek össze min den va sár nap, hall gas sák az Is ten igé jét, érez zék 
át, mit je lent ke resz tény nek, Is ten gyer me ké nek len ni. Ez a szo kás
ter mé sze te sen to vább fej lõ dött, ahogy a la kos ság nö ve ke dett szám -
ban, min dig több és több temp lo mot kel lett épí te ni. Va la hol a temp lo -
mok or má ra, de kí vül a tor nyot emel ték, hogy az em be rek te kin te tét
az Úr hoz vi gye, be lül pe dig vé dõ szen tet ál lí tot tak, hogy le gyen kire föl -
néz ni, ho gyan kell majd a sa ját éle tü ket be ren dez ni. Így dön töt tek itt
is, föl épült a temp lom, Szent Im rét vá lasz tot ták, ta lán nem is vé let le -
nül. 

Mit je lent a temp lom, s mit je lent Szent Imre? Ta lán úgy mon da -
nám, olyan, mint a ten ge ren já rók nak volt a vi lá gí tó to rony. A fény
messzi re áradt a ten ger re, hogy el tud ják ke rül ni a zá to nyo kat, cél ba
tud ja nak jut ni. A vi lá gí tó to rony a maga meg-meg sza kí tott fény ára má -
val fel hív ta a fi gyel mét a ha jó zók nak, mi lyen irányt ve gye nek, ha cél ba 
akar nak érni. 

A temp lom tor nya ilyen vi lá gí tó to rony, egy-egy köz ség nek, vá ros -
nak la kói szá má ra, hogy célt ke res se nek, s a temp lom tor nya, fönt a
ke reszt tel rá se gít se a ta lál ko zás ra mind azo kat, akik kö rü löt te él nek, s
ha Krisz tus sal ta lál koz tak, meg ta lál ják a cél ját is éle tük nek, ez zel a
Krisz tus sal együtt föl tá mad ni az örök élet di csõ sé gé re. Olyan, mint ez
a to rony, ame lyik össze gyûj ti az arra já ró kat, be fo gad ja azo kat, akik
egy Atyá hoz tar toz nak. Is ten háza, Is ten, az Atya, a te rem tõ Is ten ide
is ha za vár ben nün ket és a mennyei di csõ ség be is ha za vár ben nün ket. 

Ez a meg hí vás tel je sed het min den va sár nap, ami kor együtt va -
gyunk és Krisz tus ál do za tá hoz össze gyûl ve a szent tes té ben ré sze sül -
ve meg erõ sö dünk egy újabb hét küz del me i re, hogy a cél irá nyunk
meg ma rad jon, s el ne tá vo lod junk az Is ten tõl. Hogy a be csü le tünk
meg ma rad jon, hogy ke resz tény kö te les ség tu dá sunk min dig tel je sed -
jen, ve zes se és irá nyít sa éle tün ket. 

A temp lom va la hol a szentségkiszolgáltatásoknak a he lye, a meg -
in dult em be ri éle tet ide hoz zák, hogy az Is ten gyer mek évé vál jon,
meg sza ba dul jon az ere de ti bûn tõl, az utá na való gyön ge sé ge ket is a
gyón ta tó szék ben el le het in téz ni, megint csak Krisz tus ke reszt jé nek a
je lé vel, az Õ meg vál tó gyü möl cse ként, meg vall va és meg bán va bû ne -
in ket, a sza ba du lást kap hat juk a cél ba érés felé in dul ha tunk újra, ha
el té ved tünk a bûn út já ra. De ez a szent mi se ál do zat Krisz tus sal való
nagy ta lál ko zá sunk, mint ha újra áll na a ke reszt, ami kor föl mu tat ja ma -
gas ra a mi sé zõ az Úr Jé zus szent tes tét és vé rét, mint ha áll na a ke reszt 
és a meg di csõ ült Krisz tus on nan mu tat ná összes se bét a Mennyei
Atyá nak - nézz rá mind, akik itt van nak, nézz az egész vi lá gon min den
meg ke resz telt re, ir gal mazz ne kik, mi at tam, az én ál do za tom mi att és
Õ az, aki hív az ol tár hoz, jöj je tek, ve gyé tek és egyetek eb bõl mind nyá -
jan, mert ez az én tes tem. Együtt len ni, egye sül ni ez zel a Krisz tus sal,
in nen in dul nak a há zas ság szent sé gé ben össze kö tött fi a ta lok, hogy
egy éle tet együtt jár ják le, újabb és újabb gyer me ke ket szül ve és hoz -
va erre a vi lág ra, Is ten nek szen tel jék. In nen in dul el a pap a be teg ágy -
hoz, hogy el vi gye Jé zus Krisz tust, az Ol tá ri szent sé get, hogy
meg erõ sít se a be te get, hogy va la hol erõt kap va bír ja a szen ve dé se ket
tü re lem mel, vár ja meg a föl gyógy ulá sát, hogy újra mun ká ba áll has -
son. In nen kap ja meg a be te gek ola já val a meg ke nést, hogy erõt kap -
jon és bír ja a szer ve ze te, le gyõz ni, meg küz de ni min den baj jal, ame lyik 
ben ne van, hogy akár az Ol tá ri szent ség, akár a be te gek ke ne te ké szít -
se elõ a nagy ta lál ko zás ra az Is ten nel, mi e lõtt az íté lõ Krisz tus elé lép -
ne tisz ta le gyen a lel ke, Is ten nel te lí tett le gyen az éle te. Így lép het
majd oda, gyön ge sé ge im el le né re nézd ki bé kül ve akar tam meg hal ni
Ve led, és aka rok ott len ni az örök élet bol dog sá gá ban. 

A temp lom te hát cso dá la tos erõ for rás, kö zös ség ben együtt, érez -
zük, hogy össze tar to zunk, újra és újra az Is ten igé jét hall gat va kell,
hogy fel fris sül jön ben nünk az is ten gyer mek ség tu da ta, hogy va ló ban
Is ten hez mél tó le gyen az éle tünk. Le het ügye ket el in téz ni pén zért, s
le het ügye ket el in téz ni sze re tet bõl. Le het ha mis dol go kat vé gez ni pén -
zért, kor rupt tá vál ni és le het igaz sá gos nak len ni, még ak kor is, ha ke -
ve sebb a be vé te le az em ber nek, de be csü le tes ma rad. Úgy gon do lom,
hogy a temp lom, ahol ön tu da tá ra éb re dünk an nak, hogy Is ten az
Atyánk, és mi mind nyá jan össze tar to zunk, egy csa lád gyer me kei va -
gyunk, ki ala kul ben nünk a fe le ba rá ti sze re tet nek az a min dent oda -
adó, min den kin se gí te ni aka ró lel kü le te, ame lyik ott volt a
pél da ké pünk ben, Jé zus Krisz tus ban. Hála azok nak, akik a temp lo mot
el gon dol ták, meg ter vez ték, föl épí tet ték, nem kis anya gi ál do za tok
árán, hála azok nak, akik fönn tar tot ták, és ma is itt van, hogy az Úr
háza be fo gad jon ben nün ket, és rá ta lál junk egy más ra sze re tet ben,
tisz te let ben, meg be csü lés ben. 

Mit je lent, hogy ezt a temp lo mot Szent Im ré nek szen tel ték, hogy õ 
le gyen a párt fo gó ja, en nek a vá ros nak, õ le gyen a párt fo gó ja min den
itt la kó nak. Õ le gyen a pél da ké pe min den itt la kó nak. Na gyon ér de kes
és na gyon fon tos úgy gon do lom az õ élet pél dá ja mind nyá junk szá má -
ra, és egy ki csit az elõbb em le ge tett ke resz tény kö te les ség tu da tun kat
is ép pen õt néz ve for má lód hat ben nünk. Kezd jük az ele jén. Az elsõ
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ma gyar szent csa lád ba - Szent Ist ván és Bol dog Gi zel la -, szü le tik,
majd föl nõ Szent Imre. Szen tek kö zös sé ge. Ahol bár ki rá lyi pom pa le -
het ne, egy sze rû em be ri vi sel ke dés van, ahol dõ zsöl ni le het ne, hi szen
van va gyo na a ki rály nak, ahol min den elõ ke lõ és még is egy sze rû, ahol
min den cél ra ve ze tõ és nem po csé ko ló. Ahol a férj meg be csü li a fe le sé -
get, és a fe le ség sze re ti a fér jét, ahol éle tet ad nak gyer mek nek, és
ahol gon dos kod nak er rõl a gyer mek rõl. Úgy gon do lom, az elsõ, ami vel 
be le ki a bál ez a temp lom és vé dõ szent je a vi lág ba, a csa lád, a csa lá di
ott hon. Ho gyan is kel le ne szép csa lá di éle tet élni, ho gyan is kell ki vá -
lasz ta ni a hit ves tár sat és mind vé gig, ha lá lig hû sé ges nek ma rad ni hoz -
zá. Ho gyan is kell a csa lád ban együtt imád koz ni, mint ahogy tet te az
elsõ ma gyar szent csa lád. Meg ta nul va a Szent Csa lád tól, Jó zsef, Má ria
és Jé zus tár sa sá gá tól. Ho gyan is kell va ló ban együtt dol goz ni, mennyi
min dent vál lal át Gi zel la, amíg Ist ván nak ügyei, or szá gos ügyei van -
nak. Amíg el megy ide vagy oda igaz sá got ten ni, vagy ha dat vi sel ni
kell, hogy az or szá gért ál doz za éle tét, ide jét, min dent, hogy a kö zös -
ség nek le gyen jó. Gi zel la sem önzõ, Ist ván sem önzõ, nem a maga ja -
vát akar ja, ha nem nézi a nép ja vát és a csa lá di kö zös ség ja vát. Ami kor
meg je le nik Imre, mek ko ra fe le lõs sé get érez nek? Nem csak azért, mert
elõbb-utóbb neki kel le ne ki rállyá len ni, át ven ni a ke resz tény gon dol ko -
dást, ahogy Ist ván be ve zet ni pró bál ta és meg õriz ni eb ben az or szág -
ban, hát ezt nem le het ne más ként, mint ahogy sa ját maga hor doz za
ezt a ke resz tény lel kü le tet ma gá ban, és ez nem – bo csá nat a szó ért –
nem nagy du má val megy át, ha nem pél da adás sal. 

Hi á ba mon dom én, mond juk mint édes apa vagy édes anya a gyer -
mek nek, hogy hát fiam menj azért temp lom ba vagy menj hit tan ra, ha
én ma gam soha pél dát nem adok eb ben, ak kor meg fog ja kér dez ni,
hogy ne kem mért kell, ha nek tek nem kell. Ha soha nem hang zik el
imád ság, egy étel hez oda le het ülni anél kül, hogy tud nám, ez az  Is ten
aján dé ka és meg kö szön ném néki, egy na pot le het úgy el kez de ni, hogy 
nem ér de kel az Is ten, vi gyem a ma gam ro bot ját, s ha le le het pi hen ni
úgy, hogy a hu szon ket te dik, vagy az  öt ven ket te dik gyil kos ság után le -
kap csol juk a té vét, most már azért eb bõl a vér on tás ból elég volt, és
dûl jünk le, mert hol nap is dol goz ni kell, anél kül, hogy meg kö szön nénk
a na pot az Is ten nek és há lát ad nánk, va la mi fur csa élet az Is ten nél kü li 
élet. 

Aki eset leg nem is ta gad ja, hogy az Is ten van, csak úgy él, mint ha
nem len ne. Nem ér dek li az Is ten tör vé nye, nem ér dek li az Is ten nel
való kap cso lat, nem kér az Is ten tõl erõt, elég va gyok én ma gam nak.
Mi lyen két ség beesett em be rek van nak a kór ház ban, akik el po csé kol -
ták egész éle tü ket, és nincs mit vin ni az Is ten felé. Ta lán egyet len jó -
cse le ke det ük nincs egész éle tük ben, mert min den csak arra irá nyult,
hogy én, én, én, én, ne kem, ne kem, ne kem, ne kem. Most min dent itt
kell hagy ni, hát ér de mes volt így élni, mi volt az éle tem ér tel me és cél -
ja, s hogy lé pek oda az íté lõ Krisz tus elé? Ist ván és Gi zel la pél dát ad
Im ré nek és Imre en nek a pél dá nak a nyo mán nö ve ke dik ke resz ténnyé 
és szent té. 

A má so dik, ami ért ér de mes volt ezt a temp lo mot Im ré nek szen tel -
ni, itt az elsõ ab lak is mu tat ja, Im rét Ist ván – mi u tán meg is mer te Gel -
lér tet – Gel lért ke zé be adja ta ní tás ra és ne ve lés re. Neki nincs elég
ide je, hogy min dent át ad jon Im ré nek, ta ní tó ra van szük ség, de meg -
né zi, hogy ki nek a ke zé be adja a gyer me két. Meg né zi, hogy mi lyen er -
köl csi sé ge van an nak, mit fog ta ní ta ni, mire in dít ja el, és Gel lért ben
meg tud bíz ni, mert a ta nul má nya it olyan he lye ken vé gez te, ahol va ló -
ban le het okos sá, tu dós sá vál ni, mint ahogy vált is, de olyan er köl csös, 
olyan Krisz tus nak szen telt az éle te, ame lyik ga ran cia arra, hogy nem
te szi tönk re a csa lá di ott hon jó pél da adá sát, ha nem be tel je sí ti ben ne – 
újra mon dom –, szent té for mál ja. Mi lyen na gyon fon tos Imre éle té ben 
ez a pél da adás, mind a szü lei, mind az ok ta tó ré szé rõl. Az egész jö võ -
jé nek be irány zá sa in nen in dul el, eb bõl szív ja ma gá ba a nö ve ke dést,
nem csak tes ti nö ve ke dést, nem csak agy be li nö ve ke dést, ha nem a lel ki 
ki tel je se dé sét is. Hány szor lát ja Ist ván, a nagy le gen dá ban ol vas hat -
juk az élet raj zá ban, hogy ott a fá ból épült ká pol na aj ta já nál, vagy fa lá -
nál a re pe dé sen be néz, be ku kucs kál a temp lom ba, a ká pol ná ba és ott
lát ja a gyer tya fény ben Im rét imád koz ni. Érzi és tud ja éj sza kán ként is,
hogy a pi he né sét meg kell sza kí ta nia, vagy még el nem kez de nie ad -
dig, amíg nem ta lál ko zott az Is ten nel. Az ol tár kép olyan szé pen mu tat -
ja be, meg éli, át éli ezek ben az imád sá gok ban, hogy mit is vár tõle az
Is ten? A tel jes tisz ta sá got. És õ kész oda kí nál ni egész ön ma gát, amit
vár tõle az Is ten, arra. Ha mást kí vánt vol na, arra is kész. De nyi tott
fül lel hall gat ja meg az imád sá gá ban, mit kí ván és mit vár tõle az Is ten.
Ez egy cso dá la tos pél da mind nyá junk szá má ra, nem csak ma gunk nak
kell meg ha tá roz ni éle tünk fo lyá sát, ha nem al kal maz kod ni kell ah hoz,
hogy az Is ten mit vár tõ lünk. 

Na gyon ér de kes mó don nem egy szer fi a tal gye re kek kel ta lál koz -
tam… hú, nagy lel ke sen, tet szik tud ni, én most a mi nist rá lás ban rá ta -
lál tam az ol tár ra, és én pap aka rok len ni, én ér zem, hogy ez mi lyen
nagy do log, mi lyen szép itt az ol tár nál és hát ko mo lyan fo gom ven ni,
és hát lá tom, hogy mi lyen szé pen tet szik ta ní ta ni az em be re ket. Va la -
mi ilyen aka rok én is len ni, hasz nál ni az em be rek nek. Az tán az érett sé -
gi tá jé kán ta lál ko zom vele, már más köz ség ben va gyok, na mi van a
hi va tá sod dal? Tet szik tud ni anyu ka meg apu ka azt mond ta, hogy hát
én va gyok az egyet len fiú a csa lád ban, hát már csak ne men jek el ilyen 
pá lyá ra, a csa lád nak a neve nem fog fönn ma rad ni ak kor. Mi lyen szé -
pen le het tönk re ten ni a meg hal lott hí vást, nem azért mert al kal mat lan
va gyok, nem azért mert nem tu dom mi, ha nem mert apu ka, anyu ka,
vagy a nagy né ni vagy a nagy bá csi ezt mond ta. Há nyan gyõ zik meg,

hogy más ként él je nek – nem csak a papi hi va tás ról van szó, száz és
ezer más ról – más ként él je nek, mint ahogy az Is ten el vár ja tõ lük. 

Olyan fur csa, mennyi en va gyunk, akik ke resz tül húz zuk az Is ten
szá mí tá sát és ügye it és újabb és újabb ter ve ket kell, hogy ké szít sen az
em ber szá má ra, mert mi nem azt tesszük, amit a lel künk ben meg élünk 
vagy az Is ten vár tõ lünk, ha nem va la mi egé szen mást. Mi lyen nagy -
sze rû do log len ne Im re-fé le nyi tott ság gal föl fi gyel ni, mit vár a Szûz -
anya, mit köz ve tít a Mennyei Atya üze ne té bõl, mit vár Jé zus tõ lem,
mi lyen élet utam kell, hogy le gyen. Sok szor szok tunk em le get ni és em -
lé kez ni Kal kut tai Te réz anyá ra, bent van, szer zet ben van, na gyon
hasz nos, sze re tik a nö ven dék ekei, gye re ke ket for mál, ala kít át Is tent
sze re tõ em ber ré, és még is más a hí vás. Még az elöl já rói sem ér tik
meg, hát, ha a püs pök föl ment és el en ge di, hát men jen. És ha ott ma -
rad ab ban az is ko lá ban, mint ta ní tó nõ-nõ vér, na gyon sok jót te het. De
ki em le get né ma az egész vi lá gon õt, s va jon bol dog gá avat ják-e? Pe -
dig mit tett? Föl fi gyel arra, amit az Is ten üzen a lel ki is me re té be és el -
megy arra az útra, ame lyik tel je sen já rat lan, leg alább is ab ban az
idõ ben, és azt a já rat lan utat vá laszt va ott van a hal dok lók mel lett, ott
van a ki tett gye re kek mel lett, aki ket föl vesz, föl ne vel, és se gí tõ tár sak
jön nek hoz zá, mert az em be rek éhe zik a sze re te tet, és erre a sze re tet -
re egé szen oda ad ja ma gát, mert erre az útra hív ta õt az Is ten. És pél -
da ké pül az egész hu sza dik és ha tet szik már a hu szon egye dik szá zad ra 
is mond ha tom, ott van pél da ké pül mind nyá junk elé oda ál lít va, hogy
nézd meg, így kell az em be re ket sze ret ni! El fe lejt kez ni ön ma gad ról. Ez 
a nagy sze rû meg élés, hogy mit vár tõ lem az Is ten? Em be ri szá mí tá so -
kat, egye be ket fél re té ve, rá áll ni arra, amit az Is ten vár tõ lem. Ez egy
cso dá la tos do log. Ez az, ami szeb bé tud ja ten ni a vi lá got, ame lyik ér -
tel met ad az em be ri élet nek itt, és ame lyik ki bon ta ko zást ad az örök
élet re. 

Imre nem nyá pic, nem va la mi fé le pe nész vi rág; spor tol, lo va gol,
ha dat ve zet s ha dat vi sel. Min den úgy lát szik, hogy min den cso dá la tos, 
és ebbe a csa lá di, a szent ma gyar, elsõ szent ma gyar csa lá di ott hon -
ban meg je le nik a ha lál. Oda van min den ne ve lés – lát szó lag –, oda van 
min den terv, lát szó lag. Mit akar az Is ten? Igen, a csa lá di ott hon ban
van nak pró ba té te lek. Nem is ki csik, nem egy szer. Szü lõk el te me tik
gyer me kü ket, bor zal mas ne héz do log. De, hát hi szek-e az örök élet -
ben? Hi szem-e azt, hogy va ló ban él? Bár meg halt a tes te, vár ja a föl tá -
ma dást, és a lel ke ott van az íté lõ Is ten elõtt, és le kell szá mol ja az
egész éle tét az Úr nak, és nem vé let len, ami kor Jé zus meg jö ven dö li,
hogy elõ re me gyek he lyet ké szí te ni nek tek, az tán vissza jö vök, ha
majd el ké szí tet tem a he lyet, hogy ma gam mal vi gye lek oda, ahol én is
va gyok, mert azt aka rom, hogy akit az Atya ne kem adott, az va ló ban
ott le gyen. 

Im rét az Egy ház Szent Lász ló ide jé ben bol dog gá avat ja, szent té
avat ja, mert úgy hal meg, hogy föl ké szült erre a pil la nat ra. Ilyen vá rat -
lan eset ben is jö het a ha lál, ak kor is kész, mert nem kell neki most kap -
kod ni, hogy jaj, mit mu lasz tot tam el, mert min dig meg pró bál ta,
még pe dig száz szá za lé ko san meg ten ni azt, amit az Is ten várt tõle.
Nagy pró ba té tel Ist ván szá má ra, hogy eb ben a csa pás ban össze rop -
pan-e, és vissza tér-e a po gány ság ba? Kö szö nöm, ilyen Is ten nem kell,
aki tönk re te szi a ter ve i met, vagy meg hó dol s el fo gad ja az Is ten ter vét, 
hogy mit akar, nem tud ja, de biz to san az a jó, amit az Is ten akar. Be -
teg sé gek, szen ve dé sek, ha lá lok, ne héz sé gek a csa lá di élet ben nem lá -
za dás ra kell, hogy szít sa nak az Is ten el len, ha nem erõ ké rés re. Hogy
bír jam vé gig vin ni azt a ke resz tet, ame lyet ép pen most kap tam és hor -
doz nom kell. És ott le gyen ben nem az öröm, hogy en nek a vé gén
nem csak krisz tu si ke reszt ha lál van a szá mom ra, ha nem az örök élet
di csõ sé ge, a föl tá ma dás biz ton sá ga, mi ó ta Krisz tus föl tá madt, ezt tu -
dom, hi szem, val lom és a ma ga mét is re mé lem. Ez tesz ke resz ténnyé. 

Úgy ér zem és úgy gon do lom, hogy ami kor vá lasz tot tak, hogy ez a
temp lom Szent Im rét kap ja párt fo gó nak, és az itt la kók újra és újra rá
néz ze nek föl, ak kor egy egész em be ri élet re kap tak lec két, meg va ló sí -
tan dó fel ada tot, ho gyan is kell em ber mó don élni, ho gyan is kell ke -
resz tény nek len ni, ho gyan is kell az Is ten aka ra tát tel je sí te ni, ho gyan
is kell a temp lo mot sze ret ni, és az össze jö võk kel va ló di test vé ri kap -
cso lat ban élni, ho gyan is kell az öre ge ken, be te ge ken gon dos kod ni és
se gí te ni, ho gyan is kell szen ved ni, és ho gyan kell meg hal ni. Ho gyan
kell a gye re kek rõl gon dos kod ni, ho gyan kell pél dát adni, ho gyan kell
ne vel ni és ne vel tet ni, ho gyan kell meg kö ve tel ni, hogy olyan le gyen
egy is ko lá nak a szel le me, ahol va ló ban be csü le tes em be re ket for mál -
nak és ne vel nek. Annyi fé le kö te le zett sé günk van. És Imre erre mind
pél dát mu tat, éle té vel irányt mu tat mind nyá junk szá má ra. 

Mi lyen jó len ne, ha ez a temp lom va ló ban vi lá gí tó to rony ként ott
áll na min den nap elõt tünk, emel né a to rony a te kin te tün ket, föl a ke -
reszt hez, Krisz tus hoz és on nan to vább a Mennyei Atyá hoz, s ta lál koz ni 
tud nánk imád sá gunk ban, hogy a temp lom ba be fé ré sünk ben, ba ja ink
ide ho zá sá ban, erõ ké ré sünk ben min dig az Is ten nel és hogy kel le ne
Im ré nek az élet pél dá ja a csa lá di ott hon ban épp úgy, mint mun ká ban
és min den ben, va ló di pél da le gyen a szá munk ra, föl adat, ame lyet
meg va ló sí ta ni aka runk. Én azt hi szem, õse ink, ami kor ezt a temp lo mot 
föl húz ták, föl épí tet ték, ak kor va la mi olyat gon dol tak, hogy õk hó dol -
nak az Is ten elõtt és hi szik, hogy az év szá zad ok kal ké sõbb élõk is majd 
ugyan eb ben a hit ben, ugyan eb ben a ke resz tény élet ben, ugyan eb ben
a be csü le tes ma gyar élet ben él nek itt és tel je sí tik kötelezettségüket.
Ha ez így lesz, nem volt hi á ba va ló sem az épí tés, sem a fönn tar tá sa, és 
ak kor nem lesz hi á ba va ló a mi éle tünk sem. 


