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A szerzetesek atyja 
Nagy Szent Vazul 

(ünnepe: január 2.) 

minden gyermeket 

megajándékoz, az új-

esztendő második 

napján. Ő a mi Mikulásunk keleti 

változata. Ilyenkor a kelt sütemé-

nyekbe pénzérmét rejtenek. Meg-

hívják a családtagokat és baráto-

kat, egyenek, és közben keresse-

nek. Ez egyébként egész évre szó-

ló program is. 

Kiváló képzésben részesítették. 

Tanulmányait Caesareában, Kon-

stantinápolyban, végül Athénban 

fejezte be. Így ír ezekről a világi 

tanulmányokról. 

„Sok időt pazaroltam el bolond-

ságokra, hiábavaló munkával töl-

töttem el ifjúságomnak csaknem 

egész idejét, és oly bölcsességnek 

szenteltem, melyet Isten bolond-

sággá tett, mígnem egy napon, 

mintha mély álomból ébredtem 

volna fel, megpillantottam az 

evangélium igazságának csodála-

tos fényességét, és felismertem, 

hogy a világ fejedelmeinek – kik 

immár semmivé lettek – bölcsessé-

ge hasznavehetetlen. Bő könnye-

ket ontottam nyomorult életem fe-

lett, és vezetésért könyörögtem, 

hogy az istenfélelem iskolájába 

bevezetést nyerjek.” 

355 körül kolostort alapít. Nem 

csak az önmegtagadást, az imád-

ságot és a fizikai munkát, hanem 

a Biblia intenzív tanulmányozá-

sát is a rendszeres elfoglaltsággá 

tette. 

A Szentírásról 

“Azzal kezdődik a Teremtés 

könyve hogy Isten megalkotja a 

világosságot és a sötétséget majd 

így szól, azután este lett és reggel 

egy nap (Ter 1,5). Miért mondja a 

Szentírás az első napot egynek? 

Mielőtt hallanánk a második, 

harmadik, negyedik napról, nem 

az lenne a logikus, hogy a hetet 

kezdő nap számának neve “első” 

legyen és nem “egy”? Azért beszél 

Isten egyről, mert itt határozza 

meg a nappal és az éjszaka 

időtartamát. Egyébként a Biblia 

körülírásokban fogalmaz, esték-

ben, hajnalokban, de, hogy az 

hány órától és meddig tart, arról 

pontos számokat nem hallunk. 24 

óra tesz ki egy napot, mely egy  

nappalt és egy éjszakát foglal 

magába. Például a napforduló 

idején megváltozik a nappal és 

éjszaka hossza. Ez az 

egyenlőtlenség megzavarhatna 

bennünket az eligazodásban. Este 

lett és reggel. Eltelt egy 24 óra.” 

“Szüntelenül imádkozzatok. De 

ne csak szavakat mondjatok, 

hanem egyesítsétek életeteket 

Istennel. Ha ez megtörténik, min-

den napotok, minden cselekedete 

szüntelen imádsággá válik.” 

G.F. 

Evangélium 
…”a te lelkedet is tőr 

járja át”…(Lk 2,35)  

Azt mondják, ez az élet egy átjá-

ró ház. Miközben valaki éppen 

születik, abban a pillanatban egy 

más valaki az utolsót leheli és 

távozik az életből. Az egyiket elvi-

szik a templomba, hogy bemutas-

sák az Istennek, a másik úgy ve-

szi a kezébe a gyermeket, mintha 

az utolsó kenetet kapná és búcsú-

zik a földi világtól. Ezt teszi Si-

meon is. 

Az egyház az 5. század óta, hi-

vatalos zsolozsmájában, minden 

este Simeon énekével tér nyugo-

vóra. Ez a keresztény ember há-

laadása az életért, minden na-

pért, a halálért. Az imádság for-

rása Izaiás prófétánál található. 

Többen próbálkoztak megmagya-

rázni, mit ért Simeon a Máriának 

meghirdetett kard vagy tőr alatt, 

ami a lelkét járja át. 

•Origenész azt hirdette, Mária 

Jézus szenvedése alatt megbot-

ránkozott és gyakran kételke-

dett Fia Istenfiúságában. Ezt a 

magyarázatot a Szentírás nem 

támogatja. 

•A népszerű Mária tisztelet, fáj-

dalmas anyát lát benne, ő a 

mater dolorosa, aki átéli fiával 

együtt a keresztút borzalmait. 

•A következő elképzelés szerint a 

tőr Mária kétes foganása. Va-

jon törvényes az a gyermek, 

akit szült? És Józsefnek milyen 

szerepe volt a nemzésben? A 

tőr, vádak, kétségek, Jézus tör-

vényességével szemben. 

•Szent Ambrus tőrnek nevezi az 

Isten szavát. Aminek éles igen-

je és nemje van. Vág. 

 

Talán Ezekiel próféta könyvé-

ben találunk rá a megfelelő vá-

laszra, ahol az Isten azt mondja: 
„kard járja be ezt az országot, és 

kipusztítok benne embert és álla-

tot” (Ez 14,17). Ez olyan ítélet, 

ahol egyeseket megbüntetnek, 

míg másokat megkímélnek. Te-

hát nem csak ítélet! Jézus szava 

is ilyen megosztást hoz a csalá-

dokba. 

„Azt hiszitek, azért jöttem, hogy 

békét hozzak a földre? Nem azt, 

hanem – mondom nektek – meg-

hasonlást. Ezentúl ha öten lesz-

nek egy házban, megoszlanak 

egymás közt: három kettő ellen, és 

kettő három ellen. Meghasonlik 

az apa a fiával és a fiú az apjá-

val, az anya a lányával és a lány 

az anyjával, az anyós a menyével 

és a meny az anyósával” (Lk 

12,51-53). 

Mária lelkét tőr járja át, mert 

fia megosztást hoz a földre. Fon-

tosabb lesz, amit az Isten mond, 

mint amit az édesanyja. És ha 

kell, Fia ellent mond neki is. Jé-

zus életében az Isten az első, 

minden más és mások csak az-

után következnek. Ahol Isten 

szava fontos, az szent család. 

Ahol nem, az csak család. Ahol 

hálát adnak a tőrért és a keresz-

tért is, az szent család. Ahol 

ezek, a tőr és a kereszt teher és 

nyűg, amitől mielőbb szabadulni 

akarnak, az csak család. 
G.F.  
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Krisztamami 
Ahhoz, hogy egy 

gyerek egészsé-

gesen fejlődjön 

és jól tudjon 

viselkedni, fel 

kell fognia a 

beérkező figyelmeztető jelzéseket, 

és észlelnie kell a veszélyt, tehát 

ép riasztórendszerre van szüksé-

ge. Igen ám, de aki megijed, aki-

nek veszélyérzete van, az sérülé-

kenynek, sebezhetőnek, és kiszol-

gáltatottnak is érzi magát. A ké-

szenléti állapot nagy stressz-

terhelés a szervezet számára. 

Ez az érem másik oldala. Már 

régóta tudunk az emberi sebezhe-

tőségről: arról, hogy mennyire 

sérülékenyek vagyunk, és milyen 

könnyen bújunk védőpáncélba, 

vonulunk védekezésbe. 

Az agy működésének közvetlen 

megfigyelése révén ma már szin-

te szemmel láthatóvá váltak az 

önvédelmi mechanizmusok. Ab-

ban a pillanatban, hogy megszó-

lal a riasztó – „Vigyázz! Támadj, 

vagy menekülj!” –, az agy rögtön 

mérlegel: „Nem túl sok ez a 

stressz nekünk? Adjam az érzés-

telenítőt? Nem több ez, mint amit 

ez a gyerek el tud viselni?” 

Pedig a kiabálás és az ijesztő 

fellépés csak akkor hatásos, ha a 

gyerek felfogja a figyelmeztető 

jelzést, és meglátja a veszélyt. A 

gyereknek éreznie kell a figyel-

meztető jelzéseket ahhoz, hogy 

vigyázni tudjon. Ha az agy beadja 

az érzéstelenítőt, ha a gyerek vé-

dekezni kezd a túl sok ijedtség 

okozta stressz ellen, akkor hiába 

kiált rá az anyukája, és hiába 

fenyegeti az apukája. Nem hat 

rá, és nem is lesz elővigyázatos. 

 

Üdvözöl:  

Krisztamami 
 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Sebestén volt. Se-

bestyén a keresztényüldözések 

idején a császári törvényszék elé 

került, és hite miatt halálra ítél-

ték. Kinn a szabad mezőn karóhoz 

kötözték, hogy a katonák halálra 

nyilazzák. Amikor már halottnak 

vélték, otthagyták. Egy jámbor 

római özvegy, Iréne házába fogad-

ta a súlyos sebesültet, és addig 

ápolta, míg föl nem épült. Amikor 

Sebestyén ismét megjelent a nyil-

vánosság előtt, úgy fogadták, mint 

aki holtából támadt föl. 

Új kérdésünk: Ki volt az a vá-

mos, akit Jézus felszólított: 

„Kövess engem!”? (Lukács 5,27) 

        1.    Szilás? 

2.    Saul? 

3.    Kornéliusz? 

4.    Lévi? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét a 

január 21-i számban közöljük. A 

Jeremiással kapcsolatos játék 

nyertese: Tóth Lászlóné. 

                                     M.L. 

Rejtvény 
A december 24-i rejtvény megfej-

tése: Alamizsna. A játék nyerte-

se: Csábi Fanni. Minden sikeres 

megfejtőnek gratulálunk! 

E heti rejtvényünk: 

 
1.a földi élet vége 

2.énekes 

3.felolvasó állvány 

4.Isten ez által tisztította meg a 

földet az erkölcsi tisztátalanságtól 

5.Isten természetfeletti hatalmá-

nak egyik jele 

6.szertartás 

7.szeretetlakoma 

A megfejtést január 12-ig juttasd 

el neveddel és címeddel ellátva a 

plébánia postaládájába. A nyer-

tes nevét a január 21-i számban 

közöljük. 
M.T.É. 

Hirdetések 
• Jövő vasárnap a katolikus kör 

tartja találkozóját, délután 3 

órai kezdettel a közösségi ház-

ban 

• Január 27-én szombaton egyház-

községi bált rendezünk a sport-

csarnokban. Az este 6 órakor 

kezdődő farsangozásra a belépő 

felnőtteknek 4 ezer, 6 éves kor-

tól 12 éves korig 2 ezer forintba 

kerül. Jegyek már vásárolhatók 

a plébánián hivatali időben. 

• Akik házszentelést kérnek, je-

lezzék a plébánián vagy a sek-

restyében. 

P.Gy. 


