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„Atyám, bocsáss meg nekik!”
„Amikor a Koponyahelynek nevezett helyhez értek, megfeszítették őt ott, és vele a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a
másikat balról. Jézus ekkor így szólt: »Atyám! Bocsáss meg
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.« A ruháit elosztották, és sorsot vetettek rájuk. A nép bámészkodva állt ott, a főemberek pedig így gúnyolták őt: »Másokat megmentett, mentse
meg most magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja!« A
katonák is gúnyolták őt. Odamentek, ecettel kínálták, és azt
mondták: »Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!« Felirat is volt fölötte: »Ez a zsidók királya.«”
(Lk 23,33-38)
„Megfeszítették Őt ott...” Egy pár rövid szó, és tengernyi kín. Ott állnak körülötte
a csúfolódók, a főpapok diadalmasan - másokat megtartott, magát nem tudta
megtartani. Ott áll körülötte a tömeg, ott állnak a vitézek és ebben a helyzetben
hangzik el egy szó, az első szó: "Atyám!" Érzed milyen szívdobogtató, mit fog
most az Atyjának mondani? Atyám, ítéletet erre a világra! Atyám, segíts! Mit fog
mondani? Úgy hallgassuk, mint a haldokló szeretteinknek az utolsó szavait – jaj,
mit fog mondani? Az egész figyelmeddel figyeld! „Atyám!” Talán kér 12 sereg angyalt. „Atyám!” Mit fog mondani? "Atyám! bocsáss meg nekik!" Szeretném belekiáltani most a szívedbe, nekik, akik ott állnak a kereszt alatt. Nekik!
Kik álltak ott a kereszt alatt? Az anyagiasok - akiknek ott sem volt más dolguk,
mint osztozni a Jézus ruháján. Milyen iszonyú az ember! Most figyelj, nem vagy-e
ezek között, akiknek az egyetlen gondolata minden helyzetben, hogy mit lehet
szerezni? Valaki elmondta, még meg sem halt az anyám, már azon gondolkoztam,
mi lesz az enyém, jaj nehogy a testvérem elvigye. Már előre elrendeztem mindent.
Az osztozkodók, akiknek mindig csak az számít, hol lehet szerezni, kapni, meny1

nyit, és hogyan. Ott álltak a kereszt alatt azok, akiknek a Jézus köntöse kellett.
Neked mije kellett? Mit örököltél, kivel vesztél össze miatta? Kire haragszol azóta? Hát nem tudtatok osztozni? Ezek a katonák legalább meg tudtak osztozni.
Nem olyan régen mondták egy családra, hogy milyen szépen élnek. Valaki aki
ott volt azt kérdezte - na és osztoztak már? Az első percben nem értették, hogy
mit akar ezzel kérdezni. Volt-e már úgy, hogy annak a családnak egy örökségen
osztozni kellett és utána is szépen éltek? Nem ezzel kelsz, fekszel te is, hogy hol
mit lehet kapni, és mi volna a jó üzlet? Ott voltak - és hangzott értük az imádság.
Csak mondd ki testvér, hogy én vagyok, ez vagyok, itt vagyok. Látod, ott voltak a
kereszt alatt azok is, akik ott sem kerestek mást, csak a saját élvezetüket. Ott kockáztak a kereszt alatt, játszottak. Mit törődtek azzal, hogy folyik a vér. Nekik csak
az élvezet számított.
Egyszer nagypénteken jártam az utcán és nagybetűkkel ki volt írva: nagy húsvéti borvásár. Annyira szívemig ért! Húsvéti borvásár. Az ünnepeken is csak az a
fontos, hogy együnk, igyunk, az élvezetünk, a hasam, a szórakozás. Így van?
A kereszt alatt ott voltak a szidalmazók, a gúnyolódók, a fölényesek, a gőgösek. Ott voltak azok, akik a térdüket hajtogatták. Nagyon sokszor úgy érzem,
hogy az egész vallásosságunk semmi más, mint nagy gúny. Mondod, hogy
„Uram! Uram!” De nem kérdezed őt, nem fontos az akarata, csinálod ahogy elképzelted, és utána ájtatosan veszed a Bibliád, vagy az énekeskönyved és mondod, hogy „Uram! Uram!” Ne gúnyolódj tovább! Vagy soha ne mondd ki ezt a
szót, vagy legyen igazán Urad és parancsolód. Hajtsd meg a fejedet is és mondjad: Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?
Egyszer olyan élesen állt előttem, amikor Júdás odamegy Jézushoz és azt
mondja: Mester! Mester! és megcsókolja Őt. Akkor ezt mondta nekünk az Úr:
Bibliával a kezedben árulod el az embernek Fiát? Imádsággal árulod el az embernek Fiát? Templomba járással? Nem mondták már neked nagyon sokszor, hogy
kár ide jönnöd, mert az életed meghazudtol mindent, mert gúnnyá teszed az egészet. Nem mondták neked még? Mondjad, hogy itt vagyok, nekem mondta a férjem, vagy a feleségem. Az életem rácáfol mindenre, amit olvasok, vagy hallok. Látod, a kereszt alatt ott voltak a gyilkosok is. A véres kalapács még a kezükben.
Hányan vannak itt, akiknek láthatatlanul véres a kezük. Talán egy gyermekgyilkosság után. Ezzel a kézzel jöttél ide, és ezt emeled fel? Véres kéz, gyilkos kéz!
Vagy talán véres ott belül a szíved. Emlékezz, amikor ott álltál annál a koporsónál
és úgy érezted, hogy én vagyok az oka. Az a hang ott belül sokszor elmondta neked: ha nem teszem be az elfekvőbe, ha mellette maradok, még ma is élne. Ott
vagy a gyilkosok között? Így mondja az Ige: ti apa és anya gyilkosok. Ott voltak a
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kereszt alatt és hallották az imádságot: „Atyám, bocsáss meg nekik!” De csak azoknak, akik ott voltak a kereszt alatt!
Most az a kérdés, hogy a bűneiddel oda jutsz-e a kereszt alá? Az Ő imádsága
alá, az Ő helyettes áldozata alá, mert ez az imádság nekik szól. Hadd mondjam
így - nekünk szól, akik ott vagyunk a bűneinkkel a kereszt alatt - „Atyám, bocsáss
meg nekik!”
Látod, majdnem elfelejtettem az igazakat, akiknek mindig mindenben igazuk
volt. A farizeusok most is kimondták: Nekünk volt igazunk, íme, lám, nem tud leszállni a keresztről. Nekünk mindig igazunk van. Ó, milyen nehéz egy igaznak
odajutni a kereszt alá. Eljössz-e most testvér - akinek mindig igazad volt, aki talán
annyiszor mondtad, hogy nem igazságos az Isten. Egyszer nem volt igazságos,
amikor Jézust adta érted! Eljössz-e velem ma este a Golgotára, hogy együtt elmondjuk: Köszönöm Úr Jézus, hogy érettem is imádkoztál!
Valamelyik nagy városban, a minisztériumban megjelent egyszer egy furcsa
külsejű, rongyos ruhájú, borostásan, rendetlenül, piszkosan egy férfi, aki addig tolakodott, addig könyörgött, hogy feljutott a miniszter előszobájáig. De onnan tovább nem. A miniszteri titkár azt mondta: -Ide nem fog belépni, nem engedhetem be. De a férfi addig könyörgött, addig beszélt, hogy a titkár bement a miniszterhez, de rövidesen jött is vissza azzal, hogy a miniszter fontos ügyeket tárgyal,
senkit nem fogad. Az ember egy kicsit ott állt tétován, aztán előhúzott a zsebéből
egy gyűrött piszkos papírt és azt mondta: -Kérem vigye be és adja oda a miniszter úrnak, ha akkor sem fogad elmegyek. A titkár dühösen elvette a papírt és bevitte, elé tette a miniszternek, aki elolvasta, azonnal bezárta az ülést, kiment, és
megölelte ezt az embert. Vitte haza, s mindent megtett neki, amit csak kért. Mi
volt a cédulára írva? „Édesapám, ez az ember mellettem állt a legnehezebb pillanatomban. Tégy jót vele, haldokló fiadért.” Hallod az imádságot? Ez az ember,
ez az asszony mit sem törődött velem, ment a maga útján a maga feje szerint, a
maga élvezetére, - mégis, Atyám, tégy jót vele, bocsáss meg neki, a Te haldokló
Fiadért!
Az Atya kitárja karjait és a szívére ölel, mert ezt az imádságot nem lehet nem
meghallgatni. Mert két véres kéz nyúlik az égből. Két véres kéz, amelyik nem tudja többé megtalálni egymást, két felemelt véres kéz - Atyám bocsáss meg neki,
mert nem tudja mit cselekszik. Most már tudod, mindent Vele teszel. Hadd kérdezzem újra, jössz-e, tudunk-e együtt imádkozni egymással és Jézussal? Kéred-e:
Atyám, bocsáss meg nekem, a Te haldokló Fiadért!
Trausch Liza
Elhangzott Rohodon, 1974-ben.
Forrás: internet.
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A böjt dinamikus erőt biztosít számunkra
Nem lehet ima nélkül radikálisan visszatérni Istenhez, s az ima minősége is javul és szabaddá válik, amikor a böjttel társul.
Ha meg vagyunk győződve, hogy Szűz Mária mindannyiunktól azt kéri, legyünk az ő „szóvivői” ebben az ateista világban, szívünkkel kell böjtölnünk, s így
a böjt dinamikus erőt fog biztosítani számunkra.
Amikor önmagunkat az élet és a világ urának kezdjük tekinteni, és úgy is viselkedünk, mintha egyáltalán nem lenne szükségünk Istenre, akkor az ateizmus figyelmeztető jelei mutatkoznak! A böjt a legalkalmasabb arra, hogy nyilvánvalóvá
tegye szívünk negatív hajlamait, segít felfedeznünk és megértenünk, hogy Isten
akaratától függünk, és következésképpen segít, hogy jobban megértsük önmagunkat.
Tudjuk, hogyan kéri Jézus az evangéliumban, hogy szüntelenül imádkozzunk,
anélkül, hogy belefáradnánk. Sajnos nap mint nap kifogásokat találunk, s azt
mondjuk, hogy nincs időnk vagy az életritmusunk olyan, hogy nem enged imádkoznunk. A probléma azonban nem abban áll, hogy van-e időnk imádkozni vagy
nincs. Inkább az, vajon vágyakozunk-e Istenre, szükségünk van-e rá, arra, hogy
találkozzunk vele az imában. Minél többünk van, annál többet szeretnénk; ha kevesebb terünk van Isten számára, kevesebb időt találunk az imára, ilyen módon a
hétköznapi valóságban egyre ateistábbá válunk. Vagyis azt hisszük, hogy minden
problémánkat megoldhatjuk, ha egyre több lesz az anyagi javunk, jobb lesz az
ételünk, italunk. Az ilyenfajta viselkedés és meggyőződés kizárja az ima lehetőségét és szükségességét.
A böjtnek az a különleges következménye, hogy helyes távlatba helyezi a dolgokat; mivel csak böjtölve jutunk el önmagunk valódi megértéséhez és ahhoz,
hogy más fényben lássuk a bennünket körülvevő valóságot. Rájövünk így, hogy
nem vagyunk magunknak elegendők, és hogy az egész bolygó birtoklása sem elégítheti ki szívünk legalapvetőbb szükségleteit. A böjt révén más perspektívát, más
célokat, más szükségleteket találunk majd, amelyek - felülemelkedve az anyagi
szükségleteken — arra az útra irányítanak, amely az Úrhoz vezet!
Az első boldogságot: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek
országa", le lehet fordítani másként: „Boldogok azok, akik vágyakoznak Istenre".
Az az ember, aki azt hiszi, hogy elég önmagának, és nincs semmire szüksége, hacsak nem önmaga állandó jutalmazására, az nem szegény Isten előtt! Eszerint abban a meggyőződésben élve, hogy nincs szüksége Istenre, fel sem merül benne
az imádkozás kérdése!
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Csak a böjtölés által dől össze lassan az ilyen meggyőződés. Általa vesszük észre egyre jobban az ima szükségességét, vagyis leszünk egyre nyitottabbak az Istennel való találkozásunkra. Ezért állíthatjuk, hogy a böjtöt nem lehet helyettesíteni, a böjt nélkülözhetetlen! Szükségünk van a böjtre, hogy növekedhessünk az
imában, főleg a szív imájában. Lényegében tehát: könnyebben imádkozunk, amikor böjtölünk, és jobban böjtölünk, amikor imádkozunk.
Azt mondja egy régi közmondás: „A tele has nem szeret tanulni.” Ennek jelentése nem torzul el, ha így módosítjuk: „A tele has nem szeret imádkozni.” A test
böjt által eredményezett üressége segít megértenünk lelkünk ürességét, és Isten-ínségét! Az Úr iránti mélységes vágyunk nincs ellentétben az emberi méltósággal, hanem ellenkezőleg, megbecsüli azt. Böjtölve jutunk el annak megértéséig,
hogy Istentől, s nem az anyagi javaktól függünk. Ez olyan függés, amely nem rabbá, hanem inkább szabaddá tesz bennünket!
Isten teremtett minket, és Ő mindig jelen van bennünk. Akkor érezzük jól magunkat, amikor együtt vagyunk vele mint barátok, mint társak, akik egy szerződés
megkötésére gyűlnek össze. Ha a szív még alázatossá is válik, könnyebb lesz meghallani Isten szavát és bírni barátságát. Másokkal is egyszerűbb lesz találkozni; ez
az az út, amely a boldogsághoz vezet! Az igazi boldogság nem a felületes értékekben van, hanem a belső békében keresendő, amely által az ember képes legyőzni
minden nehézséget és kellemetlenséget.
P. Slavko Barbaric, OFM

* * *
Anyakönyvi hírek
Elhunytjaink

2007. február 24. - március 17-ig.
Csépán:
Tóth András
Szelevényen:
Váradi István
Szanda Lajos
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Nagyböjti lelkigyakorlatok
Szelevényen március 23-24-25.
Pénteken és szombaton 18:00 órai kezdettel, vasárnap 11:30-tól.
A szentmisék előtt fél órával gyónási lehetőség.
A lelkigyakorlatot vezeti Kormos Miklós atya.
Csépán március 28-29.
Szerdán és csütörtökön 18:00 órától szentmise.
A szentmisék előtt fél órával gyónási lehetőség.
A lelkigyakorlatot vezeti Szarvas András cibakházi plébános.

* * *
Dr. Korzenszky Richárd OSB tihanyi perjel előadása
2007. március 19-én, hétfőn 17 órától
a tiszaalpári Bencés Nővérek kolostorában.
Az est témája:
„Ha a Mérték tönkrement...”
- gondolatok Mécs László költészetéről.

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGÉNEK
KUNSZENTMÁRTONI SZERVEZETE SZERETETTEL HÍVJA
Kuklay Antal
plébános, könyvtáros, művészettörténész, irodalmár
Autonómia és szolidaritás 1956-ban és Szent Erzsébet életében;
Pilinszky János evangéliumi esztétikája című előadására.
Helye: Kunszentmárton, Művelődési Központ
Ideje: 2007. március 19. 18:00 órától.
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A nagyheti szertartások rendje Csépán és Szelevényen
( a húsvéti szent háromnap)
Egyházközség

Nagycsütörtök

Nagypéntek

Nagyszombat
Húsvéti vigília

Húsvétvasárnap

Csépa
Szelevény
Tiszasas
Tiszaug

18.00
18.00
-

18.30
17.00
-

20.00
19.30
-

10.00
11.30
8.30
7.30

Nagycsütörtök: az Oltáriszentség alapításának ünnepe, a szentmise után
virrasztás lesz az Oltáriszentség előtt (Csépán és Szelevényen)
Nagypéntek: Ezen a napon nincs szentmise, az esti szertartásnak 3 fő része:
a./ Igeliturgia olvasmányokkal (passió is) és egyetemes könyörgésekkel
b./ Hódolat a szent kereszt előtt (adoratio crucis).
c./ áldozási szertartás.
Csépán a szertartás előtt, 18.00 órakor kezdődik a keresztúti ájtatosság.
A szertartás után Csépán virrasztás, ezalatt a kórus a Jeremiás siralmait énekli.
Nagyszombat: E napon az egyház Urunk sírjánál időzik, szenvedéséről és
haláláról elmélkedik. Szentsírlátogatás Csépán 9.00-15.00; Szelevényen 9.0013.00.
Húsvét vigíliája
Szertartása:
a./ fényünnepség – a tűz megáldása, a húsvéti gyertya meggyújtása, Exsultet
éneklése
b./ az igeliturgia
c./ a keresztségi liturgia
d./ az eukarisztia liturgiája
Húsvétvasárnap ünnepi miséje a föltámadt Krisztust köszönti, mert övé a
hatalom és a dicsőség mindörökké. Bennünket pedig arra int, hogy a világosság
gyermekeiként új életre kelve az odafönt valókat keressük.
A szentmise végén Csépán és Szelevényen ünnepi feltámadási körmenet lesz.
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Gyermek-sarok

REJTVÉNY
Kérdéseink:
1. Hogyan nevezték azt a helyet, ahol Jézust keresztre feszítették?
2. Kinek jelent meg először feltámadása után Jézus Krisztus?
(A megfejtéshez segíthet Márk evangéliuma.)
A megfejtéseket (névvel együtt) leadhatjátok Vincze János hittanárnál.
Beküldési határidő: április 1. A helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk ki!
Előző számunk helyes megfejtése: HAMVAZÁS. Nyertes: Velő Norbert,
Csépa.

Szeretsz énekelni?
Vagy valamilyen hangszeren játszani?
Vagy csak egy jó közösséget szeretnél?
Akkor gyere a csépai gyermek-énekkarba!
Próbáinkat szombatonként tartjuk 14:0015:30-ig a csépai plébánián.

Ü Z E N E T Felelős kiadó: Lédeczi Dénes plébániai kormányzó. Jelen szám szerkesztésében és
összeállításában közreműködtek: Egediné Lovas Annamária, Kiss Andrea és Vincze János.
Kérjük, ha valakinek van a közösség épülésére szolgáló írása, cikke, akkor juttassa el a plébániára
további számok összeállításához!
Cím: Római Katolikus Plébánia, Csépa, Rákóczi út 9. Tel/Fax.: 56/323-155.

8

