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1000 ÉVET ÜNNEPELÜNK 
 
Ezer éve alapította Szent István királyunk az Erdélyi 
Egyházmegyét. A jubileumi jelvényen az általa építtetett 
gyulafehérvári Székesegyház jelenik meg. 
 
 

 
 
“A gyulafehérvári főegyházmegye szíve és jelképe a 
gyulafehérvári székesegyház. E templom nem csak egy 
épület a sok közül, hanem lelki központja a 
főegyházmegyének, falai őrzik a viharos történelem 
emlékeit, és őrzik nemzedékek hivatásra készülődésének 
emlékeit. Szentmisék, búcsúk, ünnepélyek, papszentelések 
történtek és történnek ma is itt, ahol egykor országgyűlés 
volt, fejedelmi látogatás, ahol jeles személyiségek, 
püspökök, koronás fők, hadvezérek nyugosznak. 
Székesegyházunk őrzi tehát a régiek és a ma élők álmait, 
vágyait, lelkük legszebb rezdülésének tanújaként.”   
(Msgr.Dr. Jakubinyi György érsek: Gyulafehérvár, 2008. 
szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén. 
Körlevél 1417/2008.) 
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„EMLÉKEZZ A RÉG LET ŰNT NAPOKRA!  
VEDD FONTOLÓRA AZ ESZTEND ŐKET 

NEMZEDÉKR ŐL NEMZEDÉKRE.”   
                                                             (MTörv. 32, 7.) 

 
Az emlékezéssel és a rég letűnt évszázadok feltárásával, 

a családi múltunk megírásával, nem egy házi-múzeum 
kialakítását hangsúlyozzuk, hanem azt, hogy a konzerváló, 
pusztán kulturális értékőrző vonalon túl kell menni. 

Amikor ezt a szót használjuk, hogy népi vagy 
hagyomány, nem a giccses turisztikai kíváncsiságot 
kielégítő „farsangtemetéseket” akarjuk felpártolni. Hanem 
segíteni felfedezni, felszínre hozni a természet ritmusával 
és az evangéliummal összehangolódott tapasztalatot, 
gyakorlatot. A régi hagyományt is meg kell tisztítani a 
bűntől vagy a bűn okozta ferdülésektől. Sokkal többről van 
szó, mint amit a néprajzkutatók össze tudnak gyűjteni 

A kultúra, hagyomány szavak körbeírják a népi 
gyökerek kifejezést, de nem ragadják meg a teljes 
valóságot, mert ez életmód, életvitel, amely érinti az élet 
minden részét a bölcsőtől a koporsóig, a határkerüléstől az 
őshonos állatokig, növényekig.  

Azt keressük, ami tatárbetörések, háborúk ellenére 
megtartotta a lelkierőt, életkedvet. Ahogy az első évezred, 
igaz, hogy sok küzdelem, ellentmondás árán, de azért a 
továbbéléshez szükséges pogány elemeket átkeresztelte, 
átnemesítette, most ebben a korszakban hasonló feladat 
előtt állunk.  

Nincs alakalom arra, hogy sok példával szemléltessük, 
itt főleg arra a lelkületre utalunk, amely még a régi határt 
kerülő, az éjszakát átvirrasztó tömegekben megvolt, 
amikor Húsvét éjjel a körmenettel a falu határát 
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keresztüljárva mentek, s hírül vitték a mezőnek, erdőknek, 
az ébredő földnek az ÉLET GYŐZELMÉT. Szent 
énekeikkel kikiáltották minden élő előtt Krisztus 
győzelmét. A felkelő naphoz odafordulva köszöntötték a 
Világ Világosságát. 

Gyönyörűen és tömören szemlélteti ezt Csíksomlyón a 
Salvator kápolna mellett levő oratórium keleti falára 
felrajzolt feszület, a háttérben a felkelő nap sugaraival. És 
lehetne a sort folytatni a sajátos Mária-tiszteletünk ritka 
mozzanataival, a Boldogasszony-kultusszal. Pl. a Sarlós 
Boldogasszony ünnepe: a kereszténység megszentelte a 
régi, aratással kapcsolatos népszokást, erre építette ezt a  
Mária-ünnepet.  

 
Amit az alapokhoz való visszatéréssel mondani 

akarunk, azt Kodály Zoltánt idézve szemléltetjük:  
„Mit akarok a régi székely dalokkal? – ezt kérdik még ma 
is…Legfeljebb kuriózumnak, múzeumba valónak nézik. 
Múzeum! Ellenségeik oda szeretnék már zárni az egész 
magyarságot…De hiába a magyarság még él, egyelőre nem akar 
múzeumi tárgy lenni. A székely dal is él…Majd elválik ki jár 
jobban: aki elébe tárja keblét vagy, aki fázva húzódik köpenyébe. 
Ha kimutatják is a tudósok, hogy a magyarság tízféle szilánkból 
állott össze: aki közelebbről látta, tudja, hogy a magyar lélek 
ugyanaz… 
Ilyen volt valaha a magyar zene nyelve is. Valamikor a székely 
dal volt a magyar dal: törmelékei, maradványai a többi 
magyarság közt mindenütt ott vannak. Ma a székely a 
legmagyarabb magyar, és a magyar csak úgy lehet újra magyar, 
minél székelyebbé tud válni. Ez a megújulás útja… 
Mélyszántás, rigol-eke kell most a magyar léleknek, hogy újra 
teremjen. Ez a rigol-eke a székely dal, mely ha beleszánt a 
magyar lélekbe: ősi gyökereit feltárja, kihozza a napvilágra a 
kártékony férget, megújítja a talajt. 
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Ezért akarom elvinni minden magyar házba, hogy megérezze 
mindenki: ez vagyok, ennyi az elhasználatlan erő bennem. El 
akarom vinni mindenhova, ahol „négy-öt magyar összehajol”, 
hogy ne azt kérdezzék: „miért is?”, hanem azt mondják: ezért is, 
meg azért is, meg mindenért élni érdemes és kell. 
Az utcán állítanám meg az embereket, mikor dúlt arccal loholnak 
a hasznon vagy a falat kenyér után, hogy vigasztalást merítsenek 
e csodakútból.  
És el akarnám vinni a világban mindenhová, ahol csak értenek a 
zene nyelvén, hogy ezen keresztül is jobban tudják meg, amit oly 
rosszul tudnak: hogy mi is a magyarság. Ennyi mindent akarok a 
RÉGI székely dalokkal.” (Kodály Zoltán 1927.) 

 
Ez az idézet a zenéről, betű szerint a régi székely dalról 

beszél, de itt most nem is ez a lényeg, hanem a lelkület, 
ami a betűk mögül előtör. Ezzel a lelkülettel kellene 
viszonyulni mindahhoz, amit egész múltunk és ez az 1000 
év is hordoz. 

Ezt az időt, ezt a múltat ne úgy nézzük, mint ami 
elmúlt, lejárt, hanem ahogy a régiek mondták: „az idő 
telik”, feltelik. Csordultig megtelt ez az időkeret. Hát 
merítsünk belőle! 
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A JUBILEUMI ÜNNEP ÖSSZETEV ŐI: 
 - az IDŐ 
 - a TÖRTÉNELEM 
 - az ÜDVTÖRTÉNET 
 - az ÜNNEP - HÁLAADÁS 
 - a JUBILEUM 
Az idő 

Titokzatos kegyelmi ajándék.  
A görögök úgy látták, hogy az idő ciklikus, mindig 

ismétlődik. A szentírás időszemlélete nem visszatérő 
egyhelyben topogó, hanem irányadó.  
Az idő a Szentírásban a kinyilatkoztatás kerettere. A 
Bibliában az Isten az idő fölött áll, de az időt használja fel 
arra, hogy önmagát feltárja. Így nyilatkoztatja ki magát. 
Felmérhetetlen lehetőség: Isten és önmagam 
megismerésére. Az idő a Szentírás szerint a kegyelem, a 
növekedés, az Isten-ismeret, a kibontakozás melegágya. 

A Szentírás első szava az időből indul ki: 
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.” (Ter. 1, 1.) 

Hat nap alatt Isten megteremti a világot. Ez a keret 
megtelik, majd befogadja az embert, akinek megjelenése 
értelmet ad az egésznek. Ettől kezdve az ember lesz a 
sarokpontja mindannak, ami az időben történik. Így az idő 
történelem lesz. Az ember az idő keretei között megérhet 
Isten közelségének befogadására. A végén Isten ebből az 
időkeretből kiemel az örök boldogságba.  
 
A történelem  -  Az üdvtörténet 

Isten a történelemben viszi végbe tetteit. Attól a 
pillanattól, ahogy ezt felismerjük, a puszta kozmikus idő 
történelemmé válik.  
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A történelem pedig üdvtörténetté, amikor észrevesszük, 
megfogalmazzuk, hogy Isten milyen tetteket vitt végbe az 
időben történt események által.  

Üdvtörténetről akkor beszélünk, amikor az Isten 
cselekedetei kerülnek a középpontba. Isten teremt valami 
fenségest, megszólítja Ábrahámot, Mózest, a rabságból 
kiszabadít egy közösséget. 
 A kozmikus időt a hold, a nap, az évszakok mozgása 
tagolja. Az üdvtörténetet Isten cselekedetei és az arra 
való emlékezés tagolja. Ezek az Istentől eredő 
cselekedetek adják meg az idő ritmusát. (Nem pedig a 
szélhámosok által terjesztett horoszkóp-mánia és egyéb hiedelmekhez, 
modern mágiához kötődő butaságok.) 

 A kozmikus, fizikai idő ciklusai a nap, hónap, év és 
hosszabb távot átfogó korszakok. A történelem magába 
építi a kozmikus, fizikai időt. Az üdvtörténet a történelmet 
magába zárva új minőségre emeli azt, ahol már Isten 
üdvösségre vezető szándéka érvényesül. 
 
Az ünnep 

Az ünnep már a Biblia első lapján tagolja, szétválasztja 
az időt. A régi ünnepek az égitestek által megszabott 
ritmusra épültek. Később már nem az évszakok járása, a 
napfordulók, vagy aratás tagolja, hanem a kiszabadulás, 
kivonulás, szövetségkötés.  

Az üdvtörténet folyamán ezekhez az eseményekhez 
visszatérve kialakul az ünnep. Az ünnep több mint 
munkaszünet. A munka helyére itt már a kultusz kerül. A 
verejték helyét elfoglalja az örvendezés.  

Az ünnep mindig történelembe ágyazott eseményt idéz. 
Istennel és a másik emberrel hoz kapcsolatba. Az ünnep 
azt üzeni: Isten múltbeli cselekedetei biztosítják a nép 
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jövendőjét. Megmutatja, hogy csak Isten személye és 
műve adnak értelmet az időnek és a történelemnek. Az 
emlékezés szárba szökken, kivirágzik, ünnep lesz. Az 
ünneplést megelőzi egy csoda. Megelőzi az élet. Az ünnep 
mindig egybegyűjti a közösséget. 

Az ünneplés nemcsak megemlékezés eseményekről, 
nemzeti évfordulókról... Az ünneplés részesedés Isten 
fenségéből, méltóságából, szépségéből. Az örök élet 
előlegezése, a „násznép” élménye. Megvalósulása annak, 
amire emlékezünk. Hirdetése annak, amiben részesülünk. 

Az ünneplés az alapokra találás. 
A legnagyobb ünnep a Feltámadás napja. Előrevetíti az 

örök ünnepet, az örök menyegzőt.  
 
A jubileum 

Az ünnep tartalma, eseménye elbűvöl, kihoz az idő 
sodrából, felemel a bűn fogságából. A jubileum ezt a 
minőségi időt, ezt a szent időt, ezt az Isten-közelséget 
meghosszabbítja nem egy napra, hanem egy évre és azt 
akarja, hogy egész éven át a romlás, a bűn, a szétszórtság 
kiszoruljon a történelemből. A család, a birtok újra 
egybekerüljön. A föld is pihen. Felidéződik a paradicsomi 
verejtékmentes élet. A jubileum: AZ ÚR KEGYELMI 
ESZTENDEJÉBEN a bűn drámája szünetel, ezért ez az idő 
AZ ÜNNEP ÉVE. 
Az ünnepi év célja: 

1. Kiengesztelődés 
2. A kapcsolatok helyreállítása és elmélyítése 
3. Az adósságok elengedése 
4. Hálaadás – ünneplés 
5. A családi egység megerősítése 
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6. A föld kerüljön vissza az eredeti családi 
tulajdonba 

 
Az Úr a Sínai hegyen ezt mondta Mózesnek: 
Hat éven át vesd be földedet, hat éven át metszd meg a 
szőlődet és gyűjtsd be a termést. De a hetedik évben a föld 
élvezzen szombati nyugalmat. Számolj negyvenkilenc 
évet. Az engesztelés napján fújd meg a harsonát az egész 
országban. Ez az ötvenedik esztendő legyen jubileumi év 
számodra. Ne vessetek, ne arassatok és ne szüreteljetek: 
- mindenki kapja vissza birtokát, 
- ha testvéred szűkös helyzetbe jut és el kell adja birtokát, a 
jubileumkor visszaszáll eredeti tulajdonosára, 
- ha nyomorba jut és nincs biztosítva a megélhetése, ne 
vond meg tőle a munkát, ne végy tőle kamatot, hanem féld 
Istenedet, hogy testvéred eléldegélhessen melletted. 
Dolgozzék neked a jubileum évéig, akkor menjen el 
gyerekeivel együtt és kapja vissza atyáinak birtokát. 
Amikor felszabadítod, ne engedd el üres kézzel. Adj neki 
bőségesen nyájadból, szérűd terméséből. 
Mivel a föld az enyém, nem adható el végleg, ti csak 
vendégek vagytok rajta. Nem lesz közted szegény, mert az 
Úr, a te Istened, bőségesen megáld.  

Ha törvényem szerint éltek, akkor a kellő időben 
esőt adok nektek, a föld meghozza termését. De ha nem 
hallgattok rám, hiába vetitek el a magot, ellenségeteket 
fogja táplálni. Olyanok uralkodnak majd fölöttetek, akik 
gyűlölnek titeket, s akkor is menekültök, ha senki nem 
üldöz. Megtöröm makacs gőgötöket. (vö. Lev. 25,26 / MTörv. 
15) 
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Jézus is nyilvános működésének kezdetén egy nagy 
jubileumot hirdet meg: "Az Úr lelke rajtam. Ő kent fel 
engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, ő küldött 
engem, hogy szabadulást hirdessek a raboknak… 
hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét." (Lk 4,19.) 

Jézusban az Ige testté lett. Jézus részesévé lett a 
kozmikus és történelmi időélménynek. Magára vállalt egy 
nemzeti és történelmi identitást. A bűnt kivéve, teljes 
lényével beleágyazódott a történelembe. Ezzel a 
mozzanattal az idő beteljesedett és közel került Isten 
Országa (Lk. 4, 21).  

Felszólítja kortársait, hogy értsék meg az idők jeleit. 
Felszólítja őket, hogy a prófétai igék fényében értelmezzék 
a történelmet, maguk ítéljék meg, mi a valóság és ismerjék 
fel a meglátogatás idejét. 

Jézus megkoronázza az idő, a történelem és az 
Ószövetség minden várakozását. Személyében felülmúl 
minden vágyakozást.  

Általa, aki asszonytól született, „elérkezett az idők 
teljessége”. (Gal. 4, 4.) Mostantól mindent ehhez az új 
kezdethez, ehhez a fordulóponthoz viszonyítunk. Innen 
számoljuk az „azelőttöt” és „azutánt”. Elkezdődött a 
Krisztus-követés ideje, az egyház ideje. Ettől kezdve új 
időszámítás indul. A legfontosabb Jézus halálának és 
feltámadásának a hirdetése, dicsőséges visszatérésének 
várása.  
Azon a napon egyszerre lesz vége a történelemnek és az 
egyház idejének. Az egész teremtés ezt a felszabadulást, az 
örök ünnepet várja. 

 
Akik azonban nem fogékonyak az igazság szeretetére, 
azokat könnyen félrevezetik.  
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„VIGYÁZZATOK, HOGY FÉLRE NE VEZESSENEK 
TITEKET.”  (Lk. 21, 8.) 

 
Az Újszövetség figyelmeztet, hogy: „Eljön ugyanis 

az idő, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az 
emberek, hanem saját ízlésük szerint seregszámra 
szereznek maguknak tanítókat…és elfordulnak az igazság 
meghallgatásától.”  (2Tim. 4, 3.) 

Az evangélium szinte minden lapja visszhangzik a 
figyelmeztetéstől, hogy virrasszatok, éberek legyetek, mert 
a gonosz az ordító oroszlán módjára pusztít, hiszen 
kezdettől fogva hazug és gyilkos.  

A hazugság diadalmaskodni látszik az élet minden 
területén: az igazság, a valóság eltorzítása, pótvallások, 
ideológiák, mindenféle „-izmusok” által. Mindig a 
végleges igazságot, az abszolút boldogságot kínálják. A 
hamis tanítók nagy befogadó-táborra találnak egy-egy 
felszínes vagy hangzatos oktatási program, gyors kurzus, 
keletről hozott módszereken keresztül, amelyek gyorsan s 
könnyen „üdvözítenek”. S mivel már gyökértelen a tömeg, 
minden hamis próféta hamar összetoborozza az őt 
anyagilag fenntartó tábort. 

A hazugság másik, egyre terjedőbb és mélyülő ága 
az elferdített, leértékelt, elhazudott, meghamisított 
történelem. Ezzel együtt az elbizonytalanított, alábecsült 
múlt. 
 A gyilkosság leplezett formában hódít teret. A 
módszer ma sem más, mint ami a Szentírás első lapjain is 
meg van fogalmazva: gyertek csak, tegyétek, amit mi 
mondunk, egyétek, mert nem árt „Semmi esetre sem fogtok 
meghalni!” (Ter.3,4b) 
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Ez a szemléletmód érvényesül a számítógépes gyerekjáték 
programoktól (folytathatod a játékot, mert van még három 
életed…) az élet valamennyi területén.  

Minden jel arra utal, hogy az egész életellenes 
programot, „a sötétség fejedelmével” együttműködve, egy 
az egész nyugati kultúrát és gazdaságot kézbentartó 
háttérhatalom szervezi. 

A cél az, hogy az emberek elgyökértelenedjenek és 
minél több területen ki legyenek szolgáltatva. A támadás 
célpontjai: 
 - A család: az evilág szelleme ahhoz nyújt 
segítséget, hogy a család szerepe, ereje egyre inkább 
gyengüljön, széthulljon, illetve létre se jöjjön. Ezért olyan 
szexuális magatartást sugall, alakít ki a média és a nevelés 
eszközein keresztül, amely szétválasztja a nemiséget a 
házasságtól, a fogamzást a nemi élettől. És, ha a fogamzás 
meg is történik, a gyilkosságra feljogosít. Lassan megtörik 
az abortusz elleni társadalmi ellenállást.  

Általános gyakorlattá teszik, hogy az emberek életük 
során többször is házasodjanak, vagy eszményítik az 
egyedülálló emberek életformáját, mint egy sikerhez, 
karrierhez, kényelmes élethez vezető utat. 
Az otthontól, családtól távol kialakított munkahelyekkel és 
körülményekkel nehezítik a családok együttmaradását. A 
családi kapcsolatok elbizonytalanodnak és csökken a 
hajlandóság a gyermekvállalásra is. Az elmúlt 
évtizedekben még faluról városra ingáztatták a népet, ma 
egyik országból, illetve kontinenstől a másikig. 
  A családban a nemzedékeket szétválasztják, majd 
szembeállítják egymással. Beviszik a köztudatba, hogy az 
idős személy értéktelen, a gyermek pedig teher. 
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 A gyereket annyira lefoglalják, oktatás vagy képzési 
programok címén, hogy alig maradjon ideje a családdal 
lenni. Egyre több időt töltenek oktatási intézményekben, 
de egyre kevesebb műveltségre tesznek szert.  

Annak ellenére, hogy az iskoláztatás kiterjed egész 
napra, egész esztendőre, majd az egész életre, a nevelés 
szinte teljesen kimarad, kétes vagy haszontalan 
információkkal zsúfolják meg a személy memóriáját. Az 
érettségi már nem elég, szinte belekényszeríti az 
élethelyzet, hogy egyetemet végezzen, amit ki kell 
egészíteni a mesteri képzéssel, majd egy másod, harmad 
egyetemmel, utána pedig doktorálni kell, majd különféle 
továbbképzési tanfolyamokon, kurzusokon, 
konferenciákon kell az életet eltölteni. 
Az elnyújtott iskolázási idő jelentős része üresjárat lesz és 
a tanulmányokat egyre szűkebb területre specializálják. A 
sikeresebb félrevezetés kedvéért csak saját területén juthat 
hozzá mélyebb kutatási anyaghoz vagy eszközökhöz. Nem 
fognak tudni az emberek összefüggésben gondolkodni, az 
életet bölcsen egybelátni. Lassan azt néznek, azt olvasnak, 
amit ez a háttérhatalom engedélyez és ajánl. 

- A fiatalok:  könnyebben befolyásolhatók a kívánt 
irányba. A nemi érést felgyorsítják, mivel ez egyik 
leghatékonyabb eszköz a manipulációra, ugyanakkor a 
személyiségfejlődést, az egyéniség kialakulását lelassítják. 

Nagyon hatékony eszköznek bizonyult a fiataloknál 
a szórakoztató iparon, a zenén keresztül való befolyásolás. 
A cél, hogy a zene egyre nívótlanabb legyen. A gépesített 
ritmusok, a primitív dallam nélküli és nyíltan nemiséget 
taglaló szövegekkel zülleszti őket.  
A szórakoztató ipar másik eszköze a film. A filmek is 
hasonló módon végzik a rombolást, az erőszak és nemiség 
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egyre nyíltabb és durvább bemutatásával. A nyelvezet is 
egyre primitívebb.  

Az öltözködés is az egészséget, a kapcsolatok és a 
test szentségét rombolják azáltal, hogy teljesen a 
gerjesztést, az érzékiséget célozza meg. 

A tömegrendezvényeken való züllesztés természetes 
lett…elég egy nemrégi plakátszöveget idézni: két sör után 
egy ingyen vodkát ígérnek a bulin résztvevőknek. 

- A magántulajdon és az önellátó élet:  
Pénzintézmények, bankok által történik az új  
gyarmatosítás. A nép egy részénél már a pénz csak hitelt 
vagy egy elektronikus jelt jelent, ami által le van kötve és 
nyomon követik. Egyre inkább rákapatják az egyént, hogy 
hitelre vásároljon, mert így teljesen kiszolgáltatottá, 
függővé válik.  

A pénz az élet középpontjába kerülése által egyre 
több család fog megomlani és egyre többen vesztik el 
ingatlanaikat, lakásaikat. 

A globalizációs, világpolgári életstílus által minden 
a teljes kiszolgáltatottság és teljes függés fele visz. Ebben a 
felgyorsított folyamatban az emberek nemcsak a 
családjukat, önálló személyiségüket, nemzeti 
önazonosságukat és hitüket, hanem még a legjobban 
belénk írt természet szerinti nemiséget is feladják.  

- A vallás: az egyéniségüktől megfosztott, éretlen 
személyek hitüket is elvesztik vagy alávetik a korszellem 
áramlatainak. Az igazi hitélet hiányának pótlékául sok új 
vallás születik és a háttérben kialakul egy új világvallás, 
mely szinkretikus és eklektikus, mely igyekszik az emberi 
természet vallási igényét betölteni. 
Ez az új világvallás mindent magába olvaszt a 
kereszténységet, a modern babonákat, a keleti vallásokból 
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kiválogatott részleteket, így a világ bármely pontján, 
bármely kultúrában elfogadhatóvá válhat. Ezen a 
svédasztalon tetszés szerint lehet válogatni, majd a csömör 
után elvetve Istent, Jézus Krisztust, egyházat lehet 
bolyongani a különféle új gyógyító módszerekkel dolgozó 
ideggyógyászati intézmények között. 

Ezek az egyesült világi kormányok, gazdaságok, 
szövetségek úgy képzelik, akkor lesznek sikeresek, ha 
szellemi síkon is egy egységes világvallást létrehoznak. A 
baj az, hogy ebbe az egységes világvallásba Jézust is, a 
többi „isten” vagy ideológia, világnézet, valláspótló tan 
mellé szeretnék felsorolni.  

Az elkövetkezendő feszültség és üldözés oka az lesz, 
hogy a názáreti Jézus: Krisztus vagyis Ő az egyetlen Úr, 
Üdvözítő, akit nem lehet megfosztani Isteni mivoltától. 

Az üldözést különféle „varázsszavakkal” fogják 
indokolttá tenni: pluralizmus, tolerancia, egység… Azt 
mondják, hogy a Krisztus-követők nem toleránsak, nem 
fogadják el a pluralizmust, a vallási egység, a világbéke, a 
fejlődés ellenségei. 
Az üldözés formája is megváltozik: először megvádolják, 
nyilvánosan lejáratják, majd eltűntetik (öngyilkosság, 
baleset…címén) vigyázva arra, hogy vértanúk ne 
lehessenek. Az üldözöttek ne mártírként szenvedjenek 
vagy haljanak meg, mert a mártírok vére a továbbfejlődő 
kereszténység magva. 
 

Ez a függésbekényszerítés nemcsak a szellemi, lelki 
területre terjed ki, hanem fel akarja számolni a családi, 
faluközösségi és nemzeti gazdasági önállóságot, önellátást 
is. Csak így tudják eladni árúikat.  
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A nép ott téved, hogy ezen a területen is  a pénz 
bálványának behódol, mindent pénzbe mér és a pénzért 
mindent feláldoz. Feláldozza az eddig bevált őshonos 
növényeket, állatokat, módszereket, mert „nem 
jövedelmező”. A tehenet eladja pénzért, a pénzzel majd 
megveszi az iparilag, vegyileg előállított zacskós „tejet”. 
Vagy a régi kipróbált növényi magvakat, gyümölcsöket 
kiirtják, behelyettesítik génkezeltekkel. Hiába nagyobb, 
simább, piacosabb az idegenből hozott krumpli, ha 
karácsonyra mind elrothad. 

 
„Vonulj ki onnan, én népem, hogy részetek ne legyen 
vétkeiben és csapásai ne érjenek titeket is.” (Jel.18.4.) 
 

Egymás sarkát tapossák a tévtanírók, guruk, hamis 
próféták és hírmondók. A nagy kereskedők, tábornokok és 
bankárok apostolai. Ellepik a bizonytalan szíveket, 
megingott elméket, örömre, szeretetre, biztonságra 
vágyódó gyökértelen lelkeket. Rájuk telepszenek, mint 
penész a kintfelejtett sajtra. Két irányból fogják közre az 
áldozatot: mindent megvetetnek szép, színes feliratos 
kínálatban, vagy női meztelenségbe csomagolva... és a nép 
nem akar lemaradni, megvásárolja, elolvassa, megnézi,  
megeszi, tülekedik a divatos moslékos vályú körül.  

A haszonra, élvezetre hangolt ember előtt nem számít 
senki és semmi. Heródes egy pár perces érzéki tánc után 
Saloménak a fél országot is azonnal odaadná.  

„Vonulj ki onnan, én népem.” Isten világosan, 
közvetlen szavakkal, bensőséges aggódással hív az életre. 
Ne tétovázz, mert a hatalom ereje nagy. „Vonulj ki onnan, 
én népem, hogy részetek ne legyen vétkeiben…” Vissza se 
nézzetek, mert aki csak rátekint, az már szívében el is 
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veszett. Aki csak visszapillant, maga is bálvánnyá válik e 
roppant nagy bálvány igézetétől. Elvész szabad akarata, 
rabszolgává zsugorodik. „Vonulj ki onnan, én népem, hogy 
részetek ne legyen vétkeiben, és csapásai ne érjenek titeket 
is.”   

Ha élni akarsz, azonnal hagyd ott a bálványokat és 
illúziókat (ne a szülőföldet). Hagyd, hogy a Föld 
kereskedői sirassák és gyászolják a várost, ne vedd meg 
áruikat. Az „arany és ezüstárut, a drágakövet és 
gyöngyöket, gyolcsot, bíbort, selymet…sem 
elefántcsontdíszt, sem értékes fából, rézből, vasból és 
márványból készült edényt, illatszert, kenetet,… rabszolgák 
testét és lelkét.” Hagyd ott, hadd fonnyadjanak 
gyönyörűségeinek gyümölcsei! Ha te élni akarsz, szíved 
mélyéből dobd ki ezt a gondolkodásmódot. Már a vágy, a 
megtévesztő kívánság hordozza a ragályt. Ha vele 
barátkozol, ha csak megnézed, már elsodor: „Varázslatai 
tévútra vezettek minden nemzetet. Kezeihez tapad próféták 
és szentek vére, s mindazoké, akiket megöltek a 
földön."”Jel.18,24        
 
Az Ige ereje arra hív,  

- hogy Krisztusba gyökerezzünk bele.  
- minden erőnkkel ragaszkodjunk Jézus 

személyéhez, a családtagokhoz, rokonsághoz, 
nemzetséghez, egyházközösséghez, a 
szülőföldhöz. 

- saját életterünkön belül keressük meg az 
életünkhöz szükséges forrásokat, 

- minden utánzó, idegen életmódról azonnal 
mondjunk le és építsünk saját alapra. 
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És minden erőnket összeszedve, mint szemünk fényét 
védelmezzük ezeket, a világ minden kincsénél többet érő 
kapcsolatokat. Ezek erősebb hátteret, jobb nevelést 
biztosítanak, mint a világhírű intézmények. Nagyobb 
biztonságot adnak, mint a csábító világi szövetségek. 
Teljes szívvel vissza kell térni ezekhez a saját 
gyökerekhez, a tiszta forrásokhoz, az eredethez. 

Hivatásunk vállalni a vallási és etnikai egyediséget. 
Küldetésünk felszínre hozni, majd másokkal is megosztani 
ezt az örökséget, mint nemzeti és keresztény közkincset. 
 
Fel kell vállalni az evangélium sugallta egyszerűbb, 
békésebb életformát. Ellene kell mondani a gerjesztett 
MOHÓSÁGNAK, a vásárlás, az utánzás kényszerének. 
 
ÖLTÖZZ ER ŐBE! (Iz. 52, 1.) 
 
Isten most Izajás próféta szavával szólít meg. 

Izajás és a többi próféta elkeseredetten tiltakoznak az 
idegen szövetségkötések ellen, mert az utánzás, az idegen 
életmód bevezetése pusztulást okoz. A baj oka az Isten 
oltalmába és segítségébe vetett hit és bizalom hiánya. 

Izajás próféta hangvétele ünnepélyes. A szóképei 
súlyosak. Ezt a szentírási könyvet hittel újra el kell olvasni 
és megszívlelni. Ez segít elsajátítani azt a lelkületet, amely 
a nemzetet érő nagy krízisben követeli, hogy EGYEDÜL 
Istenben bízzunk. Benne, aki félelmet keltő, hatalmas, 
szent fenséges és erős, de jóságos, telve atyai, jegyesi 
szeretettel.  

A kinyilatkoztatás és a múlt időtálló, életképes 
tapasztalatait felhasználva kapok új erőre, találok rá saját 
gyökereimre. 
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CSALÁDOM KRÓNIKÁJA 
 
Kettős gyökér mentén: Jézus Krisztus és az Örökség 

 
Az örökség számbavétele nem saját múzeum 

készítése vagy néprajzi kutatás, hanem segít, hogy 
üdvtörténetileg nézzek szembe a múltammal. A 
visszatekintés az állandóságérzetet, az önbizalmat és a 
biztonságérzetet segíti elő, életkedvet ad, serkent, 
egyensúlyban tart. 

 Cél: - a múlt értékeinek számbavétele  
- feltárni, bemutatni, örökösíteni a kipróbált     
SAJÁT ALAPOKAT 

                    - önismeret és önértékelés 
Térben, időben tartozom valahová, önálló része 

vagyok egy nagyobb összefüggő egésznek. Nem "lógok a 
levegőben", nem kapkodom, nem futkosok idegen ötletek 
után. Szervesen beleépülök egy folyamatosságba. 
Komolyan veszem döntéseimet, mert azoknak személyes 
sorsomon is túlmutató következményei vannak 
 
Felkutatom úgy az értékeket, mint a bűnöket. A 
bűnökkel való szembesülés megszünteti a félelmet. 
Kimondódik, irgalom alá esik a bűn, ezáltal megtörik 
ereje. Bűnbánatot tartok elődeim vétkeiért is. 
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Keresem ezek között a belső összefüggést. Keresem 
és törekszem, hogy az én életemen keresztül érvényre 
jusson Isten irgalmas, türelmes, mérhetetlen jósága.  
Vizsgáljam meg hogyan jutott szóhoz Istennek a jósága, 
szeretete? Hogyan áradt túl a kegyelem a bűnökön is?  
 
 
A személyi, családi örökösítés, gyökerek feltárása 
  
• A család üdvtörténeti füzete  
Tartalma:  

- Családfa, mellékelve régi sírkövek fényképei, 
egyéb fényképek 
- tárgyi örökség: szerszámok, használati tárgyak 
épületek, ingatlanok 
- erkölcsi örökség: az ősi családtagok kiemelkedő 
erkölcsi magatartása, személyiségek 
- szellemi örökség: régi levelek, bibliák, 
imakönyvek, történetek, tanítások, emlékek, 
életpéldák leírása. 

 
Néhány gyakorlati szempont a család üdvtörténeti 
füzetének elkészítéséhez: 
 
Lépések: 
- Anyaggyűjtés - képek, beszélgetések, levéltári adatok, 
egyházi anyakönyvek adatai, tárgyak 
- Alkalmas, szép kötésű füzet előkészítése  
 
Bevezető lehet: 

- a nagyobb közösség, a falu élettereinek (határok, 
vizek, erdők) leírása,   
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- a történelmi események, nagyobb közösségi 
megmozdulások leírása 
- szentéletű emberek vagy kiemelkedő 
személyiségek    

- épületek, romok, határkeresztek, a helység 
határához tartozó mindennemű alkotás, ritka 
élőlények, öregfák leírása 

 
Segédkérdések: 
 
- Miért szükséges ez az egész? 
- Merre tudok elindulni? Kikhez fordulhatok? 
- Hogyan szerveződhetek bele a kisebb családon túl a nagyobb 
családba, a faluba, egyházközségbe, nemzetbe?  
- Hogyan juthatok hozzá mindahhoz a jogos, személyes örökséghez, 
amire szükségem van és ami engem megillet? 
- Milyen lelkületet testesítenek meg tárgyak, történések? Milyen 
belső világnak a hírnökei? 
- Az a nemzedék mit tudott és mit fogalmazott meg önmagáról, 
Istenről? 
- Mi az, ami a kenyérkereseti gondokból kiemelkedik? 
- A létezés, a találkozás élményét hogyan fogalmazták meg? 
- Ki, mikor, mivel közelítette meg a legjobban Isten szándékát, az 
evangéliumi életmódot, a fizikai szépség megformálását, a lelki 
mélységeket? (Ebből alakulhat ki a családi "szentek élete".) 
- Mi veszélyeztette, mi pusztította ezeket? Mi tartotta meg az 
életkedvet, önbizalmat, a közösséget, a hitet? (Például: az öreg 
szentsimoni harangláb gerendáit, ahogy egyberótták nemcsak egy 
színvonalas műszaki tudást, fegyelmet, rendet tükröz, hanem a 
jövőbe vetett reményt is erőteljesen kifejezi. Itt a személyek közötti 
kapcsolat is ilyen volt.) 
- Mi érdekelte a fizikai fennmaradáson túl? Mi volt, ami teljesen 
megbékítette, tisztává tette őket és kapcsolataikat? 
- Mennyire szolgálták a közösség megmaradását? Mivel szolgálták a 
család, a nagyobb közösség kibontakozását? 
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- A végső kérdés az, hogy ki, mit tett hozzá? Hozzáépítette-e az 
évgyűrűnyi gyarapodást? Mit épített bele a minket körülvevő 
szellemi, tárgyi, környezeti világba? 
- További kérdés az, hogy ezt áthozta-e, és amit áthozott azt 
gyarapítva továbbadta-e? 
 
 

 
           KÖZBENJÁRÓ IMA LEÁNYAINKÉRT  

Áldott légy Teremtő Atya, akinek semmi sem lehetetlen. 
Áldott légy Magasságbeli, aki az új élet bőséges folyamát 
zúdítod népünkre. 
 Áldott vagy Magasságbeli, életadó Atya, ki nagyszerű 
dolgokat művelsz. Áldott légy, ki megnyitottad a meddő és 
a szűzi méheket is. 
Áldott vagy Magasságbeli, mert meg akarod szabadítani a 
kereskedőknek zsákmányul esett női testet. 
Áldott vagy Magasságbeli, aki felmagasztalod a 
szolgaságra szánt asszonyokat. Áldott légy, ki nagy 
dolgokra méltatod a mohó világnak kiszolgáltatott 
lányokat. 
 
Irgalmazz nekünk, mert saját fiainkat és leányainkat, 
áldozatul adtuk a démonoknak. Összeadtuk magunkat a 
pogányokkal és utánozzuk tetteiket. 
Ezért oktalan elménk elborult és romlott szívünk hajlama 
szerint ki vagyunk szolgáltatva a világ által felgerjesztett 
ösztöneinknek. 
Ki vagyunk szolgáltatva aljas szenvedélyeinknek, a 
kényelemnek. 
Ki vagyunk szolgáltatva a divatnak, gőgnek, 
aggodalomnak. 
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A romlottságot jóváhagyjuk és megfizetjük. Behozzuk a 
házba. Gyermekeinket is azzal tápláljuk. Mi is nézzük, 
hallgatjuk, tesszük.  
Pirul az arcunk és fenyítünk, de közben bennünk is arra 
gerjed kívánság, hogy azt tegyük, amit tiltunk. 
Ámítókra, szélhámos műsorvezetőkre, szónokokra, 
reklámokra hagyatkoztunk. Alávalóan viselkedtünk saját 
testünket is megbecstelenítettük. Telve vagyunk minden 
hitványsággal. 
A tetteink körbezártak. Be vagyunk kerítve. Bűneink miatt 
erőtlenek lettünk. 
 
Arra vársz, hogy irgalmazz nekünk. 
Nem utasítjuk vissza irgalmadat. 
Nem vesszük semmibe Szavadat, amelyet elküldtél, hogy 
meggyógyíts minket. 
Hála, hogy Nálad semmi sem lehetetlen. Nem lehetetlen 
kövekből fiakat, vagy kenyeret, vagy éltető vizet előhívni. 
Hála, hogy Élő Isten vagy és Életet akarsz. Hála, hogy 
Szerető Isten vagy, hála, hogy örömtől repeső örökké tartó 
életet akarsz. 
Atyánk, Kérünk Téged, hogy az erdélyi lányoknak legyen 
bátorságuk kimondani: „Történjék velem szavaid szerint.” 
Legyen bátorságuk a Szentlélek szabadságában járni. 
Legyen bátorságuk szerelmes kapcsolatukat is Rád bízni, s 
Téged barátaik előtt megvallani. 
Legyen bátorságuk jobban bízni gondviselő szeretetedben, 
mint a világ ígéreteiben. 
Legyen bátorságuk az erdélyi lányoknak  fiaikat úgy 
nevelni, hogy ne a pillanat embereként gondolkodjanak, 
hanem a Mindenható szándékai szerint.  
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Adj bátorságot az „Erzsébeteknek”, „Máriáknak”, hogy 
olyan fiakat neveljenek, akik mindenekelőtt az Atya 
dolgaiban jártasak. Akik egy rókalyuknyi vagyon nélkül is 
hálás, teljes, boldog életet élnek. 
Adj bátorságot az erdélyi édesanyáknak, hogy a 
nagypénteki keresztek alatt állva maradjanak. Utolsónak 
távozzanak. De a Pünkösdre gyülekező tanítványokkal az 
elsők között ott legyenek. 
Mindenhol ott legyenek, ahol új életre vágynak. 
Teljenek el Szentlélekkel, akik hallják köszöntésüket. 
Kérlek Uram, hogy így buzdítsák egymást Erdély lányai: 
„Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit 
az Úr mondott neked.” 
Kérlek Uram, add, hogy halljuk, amint ujjongó szívvel 
magasztalják az Urat az erdélyi édesanyák. 
Áldott vagy, mert nagy dolgokra szántad még idős 
asszonyainkat is. 
Nagy dolgokra szántad, elveszed magányukat, elveszed 
félelmüket. 
Nagy dolgokra szánod, eltöltöd szívüket Szentlelkeddel, s 
ha Neked úgy tetszik, méhüket örömtől repeső magzattal. 
Meghívod, hogy éjjel, nappal imával és böjttel 
szolgáljanak Neked. 
Áldott vagy, aki az özvegyeket meghívod, hogy 
magasztaljanak. 
Áldott vagy, aki meghívod, hogy hirdessék mindenható 
erődet. 
Áldott vagy, mert nálad semmi sem lehetetlen. 
Áldjon és magasztaljon minden magyar nyelv! 
 
 
KÖZBENJÁRÓ IMA A FIAKÉRT 



 25

Hívunk Jézus Krisztus, aki azért jöttél, hogy ami elveszett, 
megkeresd.  
Hívunk Jézus Krisztus, aki azért jöttél, hogy összegyűjtsd, 
ami szétszóródott. 
Hívunk Jézus Krisztus, aki azért jöttél, hogy a sátán művét 
lerontsad. 
Hívunk Jézus Krisztus, mert Te vagy a Szabadító, jöjj és 
gyűjtsd össze, ami szétszóródott a családunkban. Jöjj és 
keresd meg a széttört, széthullott szeretetkapcsolatokat, 
jöjj, keresd meg és fogd össze az elszakadt kezeket, 
szíveket, házastársi kapcsolatokat, az elveszett 
szerelmeket. Jöjj és keresd meg az elveszett apákat, 
gyűjtsd össze a szétszórt fiakat.  
A fiak szívét fordítsd vissza atyáik szándékához. 
Szabadítsd meg őket minden megtévesztő kívánságtól. 
Szabadítsd meg az atyákat és fiakat a hűtlenségtől, 
durvaságtól. 
Szabadítsd meg őket az alkohol démonaitól. 
Áldott vagy Jézus Krisztus, mert a Te jóvoltodból részesül 
minden család a Te javaid bőségében. 
A Tied legyen minden dicsőség és hatalom. 
A Tied legyen minden méltóság, fönség. 
A Tied az élet, a Tied a hűség, mert beteljesednek azok az 
ígéretek, melyeket szent prófétáid a nekünk szánt 
üdvösségről meghirdettek. 
Áldott vagy jó Atyánk, mert a tetteink gyümölcseként 
ránkszakadt sanyarú elsenyvedés helyett reménységgel teli 
jövendőt szántál nekünk. 
Áldott vagy visszautasított Jézus.  
Áldott vagy föltámadott Jézus.  
Áldott vagy megdicsőült Krisztus.  
Hajoljon meg előtted minden térd. 
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Nyíljon meg szándékaid előtt minden szív.  
Téged magasztalunk és Téged áldjon minden magyar 
nyelv.  Ámen. 
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A múlt hűséges emlékezete biztosítja a jövő helyes 

irányát, mert a múltbeli döntések, találkozások csírájában 
jelen van a ma és a jövendő. Ezekből az emlékezésekből, az 
újra átélt tényekből alakul ki az ünnep, a kultusz, ami a 
hálaadást táplálja. 

A Biblia szerint a feledés dráma. Még a bűnök 
felidézése is kegyelem, bűnbánatot sarjaszt. Emlékezni azt 
jelenti, Isten szeretetében maradni. Éber lenni "az idők 
jeleire", az Úr tevékeny jelenlétére. Az élet medréhez 
igazodni . A hitben történő emlékezés természetfölötti 
szervező erő. 
Az emlékezés a múlt mélységeibe visszanyúló gyökér. 
Minél mélyebbre leereszkedik, annál biztosabb ígéret a 
jövőre. A múlt erejét átmenti a jelenbe. Az úton, a szilárd 
talajon maradok. 
 
 

 


