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Ferenc és Testvérei

Asztrik testvér

A FELTÁMADÁS téged is fel 

akar támasztani a halálból! 

Jézussal nem csak megtörtént 

a feltámadás: JÉZUS A FEL-

TÁMADÁS ÉS AZ ÉLET. 

A feltámadás Jézus Krisztus 

végső mondanivalója a látha-

tó teremtett világ számára. A 

feltámadásról szóló tanúság-

tételt Jézus Krisztus az apos-

toli Egyházra bízta.

A FELTÁMADÁS ELKEZDŐ-

DÖTT! Ki ne maradj belőle! 

Legyen részed benne!

ELSŐ GONDOLAT: 

A LÁTHATATLAN ÉS LÁT-

HATÓ VILÁG KAPCSOLATA

A magyar nyelv igaz képekkel 

rendelkező szavakat alkotott. 

Ilyen kifejezés az árnyékvilág. 

Ez azt jelenti, hogy a fény vi-

lága árnyékot vet az anyagban. 

Teológiai pontosítással: a látha-

tatlan teremtett világ mintái 

testben körvonalazódnak a lát-

ható világunkban. Ez legalább 

két dolgot jelent: a láthatatlan 

teremtett világ már a feltáma-

dás ajándékában él, a látható vi-

lágon ez még nem teljesült be, 

vagy ahogy Szent Ágoston fo-

galmaz, a lélek a test formája.

MÁSODIK GONDOLAT: 

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMA-

DÁSA A TÖRTÉNELEM EPI-

CENTRUMA ÉS ELKEZDŐ-

DÖTT

A feltámadás olyan páratlan va-

lóság, ami Jézus Krisztus testé-

vel történt. Ez az esemény az 

egész kozmosz múltját, jelenét 

és jövőjét átalakította. Jézus 

Krisztus kereszthalálában le-

győzte a Sátánt, a halál kiöt-

lőjét, aki szétvágta, ellentétbe 

állítja az életet és az örökéletet. 

Jézus Krisztus feltámadásával 

legyőzte a halált, összeforrasz-

totta az életet és az örökéletet, 

amit a Diabolos: a gonosz szét-

választó kettészakított az enge-

detlenség, azaz a lázadás bűn-

cselekményével. A bűn és a ha-

lál ítélet alá került, már nem 

csinálhat azt, amit akar. Ahogy 

Jézus Krisztus mindemben en-

gedelmeskedett az Atyának, e-

gészen a halálig, mégpedig a ke-

reszthalálig, úgy engedelmeske-

dett Jézus Krisztus kivérzett holt-

teste is a Lelki és örök Életnek, 

amivel a második isteni személy 

visszavette, immár a dicsőség 

országába feltámadott holttes-

„Újjáteremtek mindent!”
Hidd a feltámadást! Gondokodj róla! Élj érte!
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tét. A Sátán zsaroló ereje az élet 

véges voltában volt elrejtve, de 

a feltámadás ténye és hite el-

törli a Zsarolótól származó fé-

lelmet. Helyébe a szeretetet ad-

ja a Feltámadott Krisztus, ami-

ben képesek vagyunk ismét en-

gedelmeskedni az isteni törvé-

nyeknek, mert aki szeret, az 

már átment a halából az örök 

életre. Örök élete van, és Jézus 

Krisztus feltámasztja őt az idők 

végén.

HARMADIK GONDOLAT:

AZ OLTÁRISZENTSÉG ÉS A 

FELTÁMADÁS

Ez a történeti sorrend. A való-

ság sorrendje azonban az, hogy 

Jézus Krisztus már feltámadása 

előtt is maga a Feltámadás és az 

Élet. Az Oltáriszentség a Szent-

háromság ajándéka. Az Egyház 

engesztelő áldozata, testi-lelki 

és erkölcsi életének forrása.

 Aquinói Szent Tamás így fo-

galmaz az Úrnapi szentmise kö-

nyörgésében: „eljövendő dicső-

ségünk zálogát nyerjük”. Eljö-

vendő dicsőségünk nem más, 

mint az Úrban való dicsőséges 

test szerinti feltámadásunk. En-

nek a becses Záloga az Oltári-

szentség.

 A zálogházba azért teszi le-

tétbe (azaz zálogba egy értékét az 

ember), hogy fizetőeszközhöz 

jusson és történetesen kivált-

hassa magát egy adósságból. 

Aztán, ha anyagilag összeszedte 

magát, akkor ismét elmegy a 

zálogházba és visszavásárolja a 

letétbe, azaz zálogba helyezett 

értékét.

 Így Jézus Krisztus az Oltári-

szentségbe, mint egy letétbe, 

zálogba, elhelyezte a Feltáma-

dást – azaz Önmagát. Engedi, 

hogy az Egyháztól, mit zálog-

háztól a bűnbánatunkkal meg-

vásároljukmagunknak az Örök 

életet. Mintegy valódi értéké-

nek töredékéért hozzájutunk 

egy olyan felbecsülhetetlen ér-

tékhez, amit eredeti áron sem 

jogunk sem lehetőségünk nem 

volna „megvásárolni”. 

 A szentáldozás erkölcsi fel-

támadás. Előképe a testi feltá-

madásnak. Ha majd a történe-

lem végén Jézus Krisztus min-

denkit, aki üdvözülni akart 

„visszavásárolt” – hagyományos 

kifejezéssel kiváltott a haláltól 

–, akkor kiterjeszti majd saját 

testi feltámadását is a mi el-

porladt testünkre és saját sze-

meinkkel látjuk majd az Istent. 

Az Oltáriszentségben tehát el-

jövendő dicsőségünk zálogát 

nyerjük.

 HIDD A FELTÁMADÁST! 

GONDOKODJ RÓLA! ÉLJ ÉR-

TE, AKKOR RÉSZED VAN ÉS 

LESZ BENNE!

Balogh Miklós

Húsvét reggelén

Zengjen ma hangos hálaének

A mindenség nagy Istenének!

Ünneplő lelkünk égbe szállva,

Olvadjon össze hő imába.

Ég, föld derüljön fel ragyogva:

Feltámadott! Feltámadott!

A szellő susogva hogy átmegy a tájon,

Könny csillog utána ezernyi fűszálon.

Érinti az erdőt, lombját az olajfa

Megrezgeti vígan, s bólintva lehajtja...

Áldott legyen a szó, mit a szellő mondott!

Zizegve beszélik egymásnak a lombok:

Feltámadott! Feltámadott!

De ah, amott, zöld selymén a rétnek,

Galileának özvegy női jőnek...

Kezükben balzsam, sok jó illatú,

Szemükben némán ott virraszt a bú...

- Te néma bánat, nyílt örömre változz!

Győzelmi dalként szállj az ég Urához:

Feltámadott! Feltámadott!

Nézd, ott a sir, az Úr akarta, s ímhol

Örökélet bölcsője lett a sírból...

Lehullt a kő: helyén az égbe látunk,

A sir üzen: halál, remélve várunk!

Szegezd nyilad bár az ember szívének,

Fülünkbe cseng mindig az angyalének:

Feltámadott! Feltámadott!

Töröld le könnyed ember, nem vagy árva,

Út lett a sir egy szebb, dicsőbb hazába.

Csak légy erős, csak légy szilárd a hitben,

Az út felén ne félj, nem hágy el az Isten.

Ha tán a bűn lett újra rajtad úrrá,

E mennyei varázsszó szüljön ujjá:

Feltámadott! Feltámadott!

Zengjen hát hangos hálaének

A mindenség nagy Istenének!

Ünneplő lelkünk égbe szállva

Olvadjon össze hő imába.

Ég, föld derüljön fel ragyogva,

A Golgotának szent halottja

Feltámadott! Feltámadott!
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Az Isteni Irgalmasságról
Fausztina nővér naplója szerint

  Szent Fausztina nővér (1905-

1938), Szent II. János Pál pápa 

2000-ben avatta szentté. 

AZ IRGALMAS JÉZUS KÉP

Az Úr Jézus ezt mondta Fausztina nővérnek:

 „Ma téged küldelek az egész emberiséghez Ir-

galmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a 

sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyí-

tani és szívemre szorítani.” (Napló 1588) 

 „Mondd el a bűnös lelkeknek, hogy ne féljenek 

hozzám jönni, beszélj nekik nagy irgalmamról!” 

(Napló 1396)

 „Este, amikor cellámban voltam, megpillantot-

tam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét 

áldásra emelte, másikkal megérintette mellén a 

ruháját. Melléből a ruha nyílásán át két hatalmas 

sugár tört elő, egy piros és egy halvány.” (…) 

 Kis idő múlva ezt mondta az Úr: „Fess egy 

képet annak alapján, amit látsz ezzel az aláírással: 

‚Jézusom bízom Benned’. Azt kívánom, hogy 

tiszteljék ezt a képet először a ti kápolnátokban, 

aztán az egész világon. Megígérem, hogy az a 

lélek, aki ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. 

Megígérem azt is, hogy már itt a földön győze-

delmeskedni fog ellenségei fölött, főként pedig 

halála óráján. Magam fogom védeni, mint saját 

dicsőségemet.” (Napló 47-48)

 „A kép amely révén sok kegyelmet adok a 

lelkeknek, emlékeztessenek irgalmam követelmé-

nyeire, mert a legerősebb hit sem segít cselekede-

tek nélkül.” (Napló 742)

AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA

Az Úr Jézus ezt mondta Fausztina nővérnek:

 „Emlékeztetlek arra leányom, hogy valahány-

szor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el 

teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és ma-

gasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a 

szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az 

órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.

 Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz 

magad és mások számára. Ebben az órában lépett 

a kegyelem az egész világba: az irgalom legyőzte 

az igazságosságot.” (Napló 1572)  
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 „Délután három órakor könyörögj irgalmam-

ért, főleg a bűnösök részére. Mélyülj el, ha csak 

rövid időre is szenvedéseimben, főleg elhagyatott-

ságomban halálom óráján. Ez a nagy irgalom órá-

ja a világ számára. (…) Ebben az órában nem ta-

gadok meg semmit a lelkektől, akik szenvedé-

seimre hivatkozva kérnek tőlem valamit.” (Napló 

1320)  

 „Igyekezz ebben az órában elvégezni a ke-

resztutat, amennyiben kötelességeid lehetővé 

teszik ezt. Ha ez nem lehetséges kis időre térj be a 

kápolnába, tiszteld irgalommal teli Szívemet a 

Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem 

lehetséges merülj el imában — ha röviden is — 

azon a helyen ahol éppen vagy.” (Napló 1572)

AZ IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

 „Este a cellámban megpillantottam egy angyalt, 

Isten haragjának végrehajtóját (…), kértem az 

angyalt, egy ideig tartsa vissza ezt a büntetést (...) 

Kérésem azonban Isten haragjával szemben 

semmit sem ért.” (…)  „Lelkemből fakadó szavak-

kal könyörögni kezdtem Istenhez a világért. Ami-

kor így imádkoztam, megláttam az angyal tehe-

tetlenségét, aki a bűnökért járó igazságos ítéletet 

nem tudta végrehajtani.” (…) 

 „A következő szavakkal kértem Istent: Örök 

Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak a mi 

Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és 

Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész 

világ bűneiért. Az Ő fájdalmas kínszenvedéséért 

irgalmazz nekünk!” (Napló 474-475)

Az Úr Jézus ezt mondta Fausztina nővérnek:

 „Szüntelenül imádkozd azt a rózsafüzért, amit 

megtanítottam neked. (Napló 687). „Ezzel az imá-

val mindent elnyersz, ha az, amit kérsz megegyezik 

akaratommal.” (Napló 1731)

 „Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imád-

kozzák, már életükben körülöleli irgalmam, külö-

nösen pedig haláluk óráján.” (Napló 754)

 „Ha csak egyszer is elimádkozza valaki, legyen 

bár a legmegátalkodottabb bűnös, elnyeri végtelen 

irgalmam kegyelmét.” (Napló 687) (…) „A meg-

rögzött lelkeket békével töltöm el, ha ezt az imát 

elmondják, és boldog lesz haláluk órája.” (1541)

 „Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, 

mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen Irgalom 

veszi körül a lelket; Fiam fájdalmas szenvedése 

megindítja irgalmam mélységét.”

(Napló 811)

Így imádkozzuk (naponta) 

az Irgalmasság rózsafüzérét

Bevezetésre: 1 Miatyánk + 1 Üdvözlégy + 1 Hiszekegy 

Különálló szemekre: „Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett 

Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisz-tusnak Testét és Vérét, Lelkét és 

Istenségét, — engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.”

Kis szemekre (5x10): „Jézus fájdalmas szenvedéséért — irgalmazz 

nekünk és az egész világnak!”

Záró ima (3x): „Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan 

Isten, — irgalmazz nekünk és az egész világnak!” 

Ámen.
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AZ IRGALMASSÁG CSELEKEDETEI

Az Úr Jézus ezt mondta Fausztina nővérnek:

 „Szeretetből végzett áldozatra van szükségem, 

mert csak ennek van jelentősége előttem. Nagy 

adóssággal tartozik nekem a világ, melyet áldo-

zatukkal csak a tiszta lelkek tudnak törleszteni, 

irgalmasságot gyakorolva.” (Napló 1316) 

 „Legelőször neked kell kitűnnöd irgalmam 

iránti bizalmaddal. Az irántam való szeretetből 

fakadó irgalmasság cselekedeteit kívánom tőled. 

Felebarátod iránt mindig és mindenhol irgalmas-

ságot kell tanúsítanod. Ez elöl nem térhetsz ki 

sem kényszerre hivatkozva, sem kifogással, sem 

bocsánatkéréssel. Három módot adok neked, ho-

gyan tanúsíts irgalmasságot felebarátaid iránt: 

első a cselekedet, második a szó, harmadik az 

imádság. E három fokozat tartalmazza az irgal-

masság teljességét, egyúttal megdönthetetlen bi-

zonyítéka az irántam tanúsított szeretetnek. Ez-

által dicséri és tiszteli a lélek irgalmamat.” (Napló 

742)

 „Nagy szeretettel légy azok iránt, akik neked 

szenvedést okoznak. Tégy jót azokkal, akik gyű-

lölnek téged.” (Napló 1628)

 „Írd fel a lelkek részére, akik időnként azért ag-

gódnak, mert nincsenek anyagi javaik amivel ir-

galmasságot gyakorolhatnának: nagyobb értéke 

van a lelki irgalmasságnak, amihez nincs szükség 

sem engedélyre, sem tartalékokra. Minden a lélek 

rendelkezésére áll. Az a lélek, aki nem gyakorol 

irgalmat, az utolsó ítélet napján nem fog részesül-

ni az én irgalmamban sem.” (Napló 1317)  

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE

Az Úr Jézus ezt mondta Fausztina nővérnek:

 „Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak 

ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecset-

tel fogsz megfesteni, Húsvét után az első vasárna-

pon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap 

legyen az Irgalmasság ünnepe!” (Napló 49)

 „Mondd el leányom, hogy én magam vagyok a 

szeretet és irgalom. Ha egy lélek bizalommal jön 

hozzám, oly hatalmas kegyelemmel töltöm el, 

amelyet maga be sem tud fogadni, hanem más lel-

kekre is átsugározza azt.” (Napló 1074)

 „Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe mene-

dék és menekvés legyen minden lélek, főleg a sze-

gény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik ir-

galmam mélysége; a kegyelmek egész tengerét 

árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásá-

hoz közelít. Az a lélek, aki gyónáshoz és szentál-

dozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer, és men-

tesül a büntetés alól. Ezen a napon nyitva állnak 

Isten zsilipjei, melyeken keresztül a kegyelmek foly-

nak. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha 

bűnei skarlátpirosak lennének is.” (Napló 699) 

 „Keserves szenvedéseim ellenére is elvesznek 

lelkek. Utolsó mentőövet adok nekik, ez Irgal-

masságom ünnepe. ” (Napló 965)



6. oldal Ferenc és Testvérei 2018. április

Medjugorje 2018.03.15 – 03.17.

Horváth Attila

Amikor a medjugorjei zarán-

doklat terve elhangzott a szó-

székről, azt mondtuk, igen, el 

kell mennünk. Pontosan ho-

vá és miért, még nem is tud-

tuk, csak valahogy akartuk.

Észak-Balkán, Bosznia-Herce-

govina. Kicsit után kellett néz-

nem. A középkori egyházszer-

vezés itt már nem öltött szer-

vezett formát, de éltek kis ke-

resztény közösségek a hegyek 

között. E hiátus a lelkiségükön 

nyomot hagyott. Egyrészt a ke-

reszténység nem tudott úrrá 

lenni a helyi hit kavalkádon, 

másrészt Róma és Konstanti-

nápoly szellemisége mindig ide-

gen hadakkal érkezett, ezért sa-

ját ösvényt tapostak, melynek 

szellemi lenyomata a bogumil 

eretnekség. A török hódítás tel-

jes sikerrel járt a bogumil terüle-

teken, nem csak alávetetté, de 

muszlimmá is tette, a népesség 

pedig elkülönülve a katolikus 

horváttól, bosnyáknak nevezte 

magát.

 Ide tartottunk hát, Bosznia-

Hercegovinába, pontosabban a 

horvát lakosságú Hercegoviná-

ba, melyhez vezető utat a kilo-

méterek szaporodásával egyre 

sivárabbnak látja a pannon táj-

hoz szokott szem. A kopár mész-

kő hegyvonulatok, a mind ke-

vesebb termőtalaj, az egyre sat-

nyább növényzet nehéz, pász-

torkodó életre utal; a délszláv 

testvérháború nyomai és az el-

hagyott házak pedig rideg és 

kemény emberi lélekre. 

 Medjugorje egy oázis. A kis 

település tradicionális kőházai 

mellett szállodák, üzletsorok 

nőttek ki. Ez utóbbit gyanakod-

va méregettem, tudnám mellőz-

ni is, de megnyugtató, hogy a 

kegytárgyak – mert mást nem 

árusítanak – igényesek. 

 A jelenések hegyét övező 

szakrális területet „Silentium” 

táblák jelzik. Olasz, lengyel, ma-

gyar, német hívők és néhány 

ázsiai is mindenfelé: elcsende-

sedetten önmagukba mélyedve, 
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elgondolkozva, imádkozva; kér-

ve vagy hálát adva a Szűzanya 

közelségét keresik. Körbeveszik 

a kék keresztekkel megjelölt he-

lyet, ahol ő állt, karjában a gyer-

mek Jézussal. Földi életünk fizi-

kai határai között most va-

gyunk talán a legközelebb hoz-

zá. Ezért hívott ide, és azért, 

hogy segítő anyai karjaitól ve-

zetve egy határozott lépést te-

gyünk Megváltó Fia felé. Ne 

úgy menjünk el innen, ahogy 

jöttünk, hanem egy-egy csírázó 

maggal a szívünkben.

 Lelki vezetőnk ferences egy-

szerűséggel gyóntat a szabadtéri 

szertartásokhoz kihelyezett pad-

rengeteg között állva. Nem is 

esik az eső - mondja a hívásra, 

hogy van itt hátrébb zárt gyón-

tatófülke is, majd visszafordul 

és folytatja. Dehogynem esik, 

de hát számít ez? Több dolog is 

kezd átértékelődni. Az eső nem 

baj, mert megtisztít, a tervezett 

program borul, de az sem baj, 

mert a Gondviselés írja a for-

gatókönyvet. Belenyugvást, bi-

zalmat és derűt sugároz. Mind-

ez megnyugtató. Nem erről szól 

a világ, ahonnan kiszakadtunk, 

új élmény ez a mindent ma-

gának akaró, könyöklő-taposó 

ember számára. És a mérleg: 

minden tervezett programunk 

sikerül. Cselekvő tanításának 

üzenete: engedd el, amire öklöd 

görcsösen ráfeszül, higgy benne, 

hogy Ő könnyíthessen életeden.

 A Feltámadt Krisztus gyön-

gyöző bronzszobránál láttam én 

is két cseppet végiggördülni a 

zarándokok által aranyszínűvé 

törölgetett részen, de nem itat-

tam fel és hoztam el. Ahhoz a 

kincshez, amit leltem, nem ken-

dő kell.

 



8. oldal Ferenc és Testvérei 2018. április

Szent József és a mai apák 
– Interjú Elekes Szende pszichológussal

Szent József Jézus életében betöltött szerepéről és 

az apák mai helyzetéről beszélgettünk Elekes 

Szende pszichológussal.

– Tekintsünk vissza Jézus életére gyermek-

korától kezdve, és próbáljuk elképzelni, em-

beri értelemben milyen utat járt be eddig a 

napig. Miként vált azzá, aki, és hogyan járul-

tak hozzá ehhez földi szülei, Mária és a jóval 

kevesebbet emlegetett József: Szent József, 

akit március 19-én ünnepeltünk.

– József valóban méltánytalanul elhanyagolt alak-

ja az Újszövetségnek. A születéstörténetet leszá-

mítva alig esik szó róla. Mintha kizárólag az len-

ne a szerepe, hogy a szülni készülő Máriát meg-

védje, aztán Jézussal együtt Egyiptomba menekít-

se. Pedig egészen biztos, hogy nevelőként is sok 

éven át jelen volt Jézus életében. Az evangéliu-

mok Mária és Jézus kapcsolatára koncentrálnak, 

ám József személye óriási felkiáltójel, amely nap-

jainkban különös erővel figyelmeztet bennünket 

arra, mennyire fontos szerepe van az apának a 

családban. Hiszen a mai társadalmak tragédiája 

éppen az, hogy a családokból hiányoznak az 

apák. Ez nem feltétlenül válásból következő fizi-

kai hiányt jelent: a pszichológiai-lelki hiány is jel-

lemző. Ez a helyzet áll fenn, amikor az apa nem 

vagy csak alig veszi ki a részét a gyerekek nevelé-

séből. Pedig a személye ugyanolyan fontos egy 

fiú-, mint egy lánygyermek életében: a fiúk szá-

mára azonosulási pont, a lányok számára pedig 

tükör, amelyben értékességüket, szépségüket meg-

láthatják.

– Néhány évvel ezelőtt ennek a helyzetnek 

üzent hadat az Apafüzet, amelyet a védőnők 

terjesztettek a családok körében. Az is azt 

hangsúlyozta, hogy a gyerekek egészséges 

fejlődéséhez kezdettől fogva szükség van, 

szükség lenne az apa jelenlétére. Mert egy apa 

másképpen ér hozzájuk, például fel meri dob-

ni őket, miközben az anyuka nemegyszer csak 

ijedezik, és oda sem mer nézni.

– Nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezt, mert 

komoly a baj, és ezért nagy szükség van az apák 

érzékenyítésére, az apaszerepre való nevelésre. 

Nálunk még mindig erősen kísért a hagyományos 

nemi szerepek merev elkülönítésének szemlélete, 

amely szerint a gyereknevelés a nő dolga, a férfi 

meg pénzt keres. De hála Istennek, a fiatalabb 

korosztályokban már sokkal inkább jellemző a 

szerepek rugalmasabb felosztása, és az apák bevo-

nódása a gyereknevelésbe már pici kortól.

– Mi okozza a változást?

– Az, hogy a nők nagy része dolgozik, és ezért 

már nem vállalja fel a korábban természetesnek 

tartott asszonyszerepet, ami alapján a házimunka 

és a gyerekek nevelése egyedül az ő vállát nyom-

ná. Méltányosabb otthoni munkamegosztást vár 

el. Még így is valamivel több feladat hárul a nők-

re, mint a férfiakra, de kutatások tanúsága szerint 

a boldog házasságokban ez nem okoz problémát.
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– És az nem gond-e, hogy a férjeket, mint 

innen-onnan hallom, sokszor kemény, kate-

gorikus fellépés révén veszik rá a nők az ott-

honi munkára? A konfliktusok mögött mint-

ha hatalmi vetélkedés is meghúzódna.

– Ez nem egyszerű téma. A családi szerepek kiala-

kítása a házasságban mindig csiszolódási folya-

mat során valósul meg, amelyet már az ismerke-

dés időszakában el kellene kezdeni. E folyamat 

során számos konfliktus adódhat, de ki lehet 

munkálni olyan kompromisszumokat, amelyek 

mindkét felet elégedetté teszik. Az a fontos, hogy 

a szerepek ne legyenek kőbe vésve, hogy időről 

időre rugalmasan a család és a felek szükséglete-

ihez tudják igazítani a teendőket. És persze hogy 

senki ne utasítgassa a másikat valamilyen merev 

szokásrendhez ragaszkodva, hanem szabadon és 

közösen hozzanak döntést. Például ha az egyik 

fél munkája vagy egészségi állapota szükségessé 

teszi, a másik készségesen átvállalja az otthoni 

feladatok egy részét.

 Visszautalnék arra, amit az előbb mondott, 

mert nagyon tetszett a gyermekét feldobó apa ké-

pe, és az anyukáé, aki aggodalmában még csak 

oda sem mer nézni. Ez ugyanis szimbolikus jele-

net. Míg az anyukák „féltve óvják”, átölelik, kö-

rülzárják, feltétel nélkül szeretik a gyermekeiket, 

addig az apukák szerepe éppen a komfortzónából 

való kihívás és a kihívások elé állítás, azzal a meg-

erősítéssel együtt, hogy „meg tudod csinálni”. Ez 

kell ahhoz, hogy ne legyen a gyerekből „anyám-

asszony katonája”, hogy felnőttként merjen majd 

kezdeményezni, kockázatot vállalni.

– Éppen nemrég voltam tanúja annak, amikor 

egy három és fél éves kisfiút, aki talán kissé 

túlságosan szabadságszerető és akaratos, az 

apukája nagy-nagy szigorral szedett ráncba. 

És közben azt mondogatta, hogy az anyuka 

elkapatta a gyereket.

– Ez számomra inkább pozitív példának tűnik, 

mivel az apa jó esetben éppen óvodáskor táján 

„veszi át” az anyától a fiúgyermeket, hogy beve-

zesse a férfivilágba. Ehhez persze arra is szükség 

van, hogy az anya „átengedje” neki. A két szülő 

nevelési stílusa kompenzálja egymást. Például egy 

bátorító szülő jó ellenpólusa lehet a túlaggódó-

nak. Nem baj, ha egy nagyon szabadjára eresztett 

gyerek egyszer csak megtapasztalja, hogy azért 

vannak határok. De persze fontos, hogy a szülők 

igyekezzenek egységre jutni nevelési kérdésekben, 

és következetességre törekedjenek.

 A történetéhez még annyit tennék hozzá: itt 

legalább van apa, méghozzá olyan, aki megpróbál 

beleállni az apai szerepbe. Sok gyerek ugyanis 

manapság éppen ennek a hiányától szenved a leg-

inkább, és a következmények erőteljesen megmu-

tatkoznak a fiatal felnőttek elköteleződési nehéz-

ségeiben.

– Amikor Józsefet Jézus nevelőapjának neve-

zik, az érzésem szerint kissé degradáló. Jézus 

ugyan valóban az Atya Fia, a második isteni 

személy, de az is a hitünkhöz tartozik, hogy 

egészen ember, tehát kamasz, majd útját kere-

ső fiatal is volt, akinek a mennyein túl teljes 

értékű földi apára is szüksége volt az egész-

séges fejlődéshez. Ahhoz, hogy megtanulja, 

mit jelent férfinak lenni a férfiak között, hogy 

a kor Palesztinájában hogyan találhatja meg 

önmagát és a saját útját. Annak alapján, ami-

lyennek Jézust virágvasárnap látjuk, milyen 

ember és apa lehetett József?

– Az apák feladata a fiúgyermekek esetében – 

elvontan és konkrétan egyaránt – a férfitársada-

lomba való bevezetés. Az ókori Görögország egyes 

városállamaiban egy bizonyos kortól elkülönítve 

nevelték a fiúkat, és ez néhol, törzsi társadalmak-

ban még ma is így van a világon. A fiúnak ész-

revétlenül azonosulnia kell az apjával. Ha nincs 

jelen az életében az apja, jó esetben egy nagypapa 

vagy egy nagybácsi figyelme és az általa kínált 

modell is kompenzálhatja ezt. Ezek híján pedig 

egy tanár vagy egy pap is lehet példakép, eligazo-

dási pont.

 József az Újszövetségben kezdetben „testőrfé-

le” Mária és Jézus mellett. Ezenkívül még annyit 

tudunk róla, hogy igaz ember. Jézus továbbviszi a 

szakmáját, ami azt jelzi, hogy József pszichológi-

ailag jó azonosulási pont volt a számára. Emellett 

azt is alkalma lehetett elsajátítani Józseftől, ho-

gyan viselkedik, miként áll ki magáért egy férfi. 

Jézus konfliktusai, határozottsága számomra arról 

is szólnak, hogy Józseftől jó férfimintát vett át.
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– Jézust olykor kifejezetten konfrontatívnak, 

sőt provokatívnak is látjuk. Például éppen a 

virágvasárnapi bevonulás után űzi ki az áru-

sokat a templomból. Ez a határozottság, erő, 

önbizalom mind annak a jele, hogy ezen a 

napon – amikor isteni küldetéséből fakadó 

földi útjának végső szakaszába lép – emberi 

értelemben is a csúcsra ért. Hogyan tanít egy 

apa erre: bátorságra, meg nem alkuvásra, fé-

lelmeink legyőzésére?

– Igen, Jézus nem félt például rókaként emlegetni 

Heródest, vagy a farizeusok szemébe vágni az 

igazságot. Nem finomkodott, és nem volt elvtele-

nül szelíd. Mert és tudott konfrontálódni, konf-

liktusba lépni. De soha nem negatív értelemben, 

és mindig valamilyen jó cél érdekében. Éppen ez 

az, amire a legjobban egy apa taníthat meg. Arra, 

hogy tudjunk nyíltan, egyenesen, mégis diploma-

tikusan konfrontálódni. Ne kerüljük a konfliktu-

sokat, ne legyünk meghunyászkodóak, de agresz-

szívvé, lehengerlővé se váljunk. Az apánktól jó 

esetben azt tanuljuk meg, hogy az értékeinkért 

végső soron még akkor is ki kell állnunk, ha az 

komoly áldozatokkal jár.

 Egy jó apa nem akarja sem mindentől megóv-

ni, sem szükségtelenül korlátozni, visszatartani a 

gyermekét, sem mindig megmondani neki, hogy 

szerinte mi lenne jó a számára. A túlkontrolláló 

apák gyermekei később, fiatal felnőttként nehe-

zen találják meg önmagukat, és csak bajosan tud-

ják elkülöníteni saját vágyaikat a környezetük 

elvárásaitól. Egy jó apa engedi, hogy a gyermeke 

kitapossa a saját útját, kibontakoztassa az iden-

titását. Ebbe a folyamatba beleférnek a tévedések, 

a kudarcok is.

– A Szent Családot példaképül szokták állí-

tani a családok elé. Milyennek látjuk a Szent-

írás alapján ezt a családot? Miben lehet minta 

mai szemmel nézve?

– Nehéz mit mondani erről pszichológusként, 

nem szeretnék az igehirdetők felségterületére té-

vedni. De egyvalami biztos: a Szent Család alap-

pillére József volt, az ő odaadása. Nála Mária és 

Jézus biztonságban érezhette magát. Ebben pél-

dakép lehet. Jó apa az, akire lehet alapozni, akire 

rá lehet bízni egy életet, egy gyermek nevelését. 

Mert megbízhatóan jelen van, és veszély esetén 

kiáll az övéiért. Elköteleződik irántuk, és ő kép-

viseli a családban a stabilitást. Keretet és alapot 

biztosít.

Kiss Péter/Magyar Kurír

Üzenet Medjugorjéból 

A Szűzanya 2018. április 2-i üzenete

"Drága gyermekek, a Mennyei Atya nagy szeretete által édesanyátokként 

vagyok mellettetek, ti pedig mellettem, mint gyermekeim, mint szeretetem 

apostolai, akiket szüntelenül magam köré gyűjtök. Gyermekeim, ti vagytok 

azok, akiknek az imádság mellett teljesen át kell adnotok magatokat Fiam-

nak, hogy többé már ne ti éljetek, hanem Fiam bennetek. Hogy, így minda-

zok, akik nem ismerik Fiamat, bennetek lássák meg Őt és vágyjanak arra, 

hogy megismerjék. 

 Imádkozzatok, hogy bennetek elszánt alázatosságot és jóságot lássanak, készséget mások szolgálatára. 

Hogy bennetek azt lássák, hogy a Fiammal közösségben szívvel élitek meg világi hivatásotokat. Hogy ben-

netek Fiam iránti szelídséget, gyengédséget és szeretetet lássanak, ahogyan testvéreitek iránt is. Szerete-

tem apostolai, sokat kell imádkoznotok, meg kell tisztítanotok szíveteket, hogy először ti járjatok Fiam 

útján, hogy ti legyetek azok az igazak, akik Fiam igazságosságához kapcsolódtok. Gyermekeim, mint 

apostolaim egyesülnötök kell a Fiamtól származó közösségben, hogy azok a gyermekeim, akik nem isme-

rik Fiamat, felismerjék a szeretet közösségét és vágyjanak arra, hogy Fiammal járjanak az élet útján, az egy-

ség útján. Köszönöm nektek!"

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!
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Irgalmasság vasárnapjára készülve április 3-án Budapesten 

a Parlamentbe és a gazdagréti Szent Angyalok templomba 

zarándokoltunk, ahol imádkoztunk és miséztünk hazánk védelméért.
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Húsvéti imádság

Élő Jézus Krisztus!

Köszönjük, hogy nem ért véget utad hozzánk, hanem 

éppen elkezdődött. Köszönjük, hogy ma is bátran 

szólíthatunk téged Mesternek. Szent küldetésed 

megismerése hatalmas öröm számunkra. Ebből élünk 

naponta és ez a mi egyetlen teljes vigasztalásunk. 

Reménységre és bátorságra ébredt húsvéti néped 

megújult lélekkel dicsér ma is Téged. Hallgasd meg 

énekünk!

Élő Jézus Krisztus!

Vedd el tőlünk a sablonos szavakat és adj helyette élettel 

teli üzenetet szerte az egyházadban. Vádaskodás helyett 

a másik ember felfedezése, bizalmatlanság helyett az 

együttműködés, erőtlenség helyén pedig lendületes szol-

gálat ébredjen ma. Töredezettségünk és szétszakadozott-

ságunk hadd gyógyuljon a húsvéti ünnep örömében. 

Kiábrándultságunkat és elesettségünket hadd váltsa fel a Te húsvéti lendületed. Mozgass meg 

minket, hogy mi is mozgatók lehessünk gyülekezetünkben. Formáld át életünket!

Élő Jézus Krisztus!

Tágítsd ki látókörünket, hogy felelősen nézzünk szét környezetünkben. Taníts meg minket éles-

látásra és a mélységekre is tekintő, kutató keresésre. Engedd úgy szemlélnünk a múltat ma 

életünkben, hogy a benned kapott biztos jövő vezessen minket. Szabadíts meg a szorongástól. 

Emelj ki a rettegések mélyéről. Törölj ki mindent az életünkből, ami szembefordít minket veled. 

Add nekünk ma az értelmes jövő és a tartalmas holnap biztonságát. Vezesd küldetésünk!

Élő Jézus Krisztus!

Sokan nyújtják felénk kezüket, de nekünk nincs erős és nagy kezünk. Sokan kiáltanak utánunk, 

de mi csak ritkán fordulunk vissza. Sokan állítanának meg minket az úton, de képtelenek 

vagyunk a lassításra. Húsvéti erőddel állj mellénk, hogy ne felejtsük el soha közelségedet. Fogd 

meg a kezünket, és emeld fel a fejünket. Tégy minket olyanná, hogy téged lássanak és érezzenek 

az emberek ott, ahol mi vallomást teszünk Rólad. Szabadíts meg álruhánktól és hazug külsőnk-

től, hogy ne ártsunk tovább a te nagy művednek, Adj szolgálatunknak őszinteséget!


