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ÖKUMENIKUS IMAHÉTRE gondolatok Kiv 15,1–21 -ről
A Kivonulás könyve 3 szakaszról szól: az izraeliek élete Egyip-
tomban  (1,1-15,21),  vándorlásuk  a  pusztában  (15,  22-18,27),
valamint arról, amikor Mózes megkapta a Tízparancsolatot és
az isteni kinyilatkoztatást a Sínai-hegyen (19-40). A választott
textus, Mózes és Mirjám éneke a tengernél, részletezi az esemé-
nyeket, amelyek elvezettek Isten népének szabadulásához a rab-
ságból. Ezzel zárul az első szakasz.
„Ő az én Istenem, Őt dicsőítem… ” (15,2) A 15. fejezet 2. és
3. verse hangsúlyozza Isten dicséretét: „Erőm és énekem az Úr,
megszabadított engem. Ő az én Istenem, Őt dicsőítem, atyám
Istene, Őt magasztalom.” (15,2) Az énekben Mózes és Mirjám
vezetésével az izraeliták Isten dicséretét zengik, aki megszaba-
dította őket. Rájönnek, hogy Isten tervét és szándékát a nép ki-
szabadítására  nem  lehet  megakadályozni  vagy  meghiúsítani.
Nincs olyan erő, még a fáraó harci szekerei, serege és kiképzett
katonái sem, amely meghiúsíthatná Isten akaratát,  hogy meg-
szabadítsa népét. Ebben az örömteli dicséretben a különböző fe-
lekezetű  keresztények  felismerik,  hogy  Isten  mindannyiunk
Szabadítója. Örömmel tölt  el, hogy megtartotta ígéreteit,  és a
Szentlélek  által  folyamatosan  gondja  van  szabadításunkra.  A
szabadulásban, amelyet Ő hoz el, felismerjük, hogy Ő a mi Iste-
nünk, és mi mindannyian az Ő népe vagyunk.
„Jobbod, Uram, dicső az erőtől!” (15,6) Isten hatalma teszi
lehetővé népének felszabadítását és megváltását. Lehet úgy te-
kinteni Isten jobbjára, mint amely az ellenségei feletti gyôzelem
biztosítéka,  ugyanakkor  saját  népének hiánytalan  védelmét  is
jelenti. A fáraó elhatározása ellenére Isten meghallotta népének
kiáltását, és nem hagyta elpusztulni, mert Ő az Élet Istene. A
szél és a tenger irányításával Isten megmutatja akaratát az élet
megőrzésére és az erőszak letörésére (2Móz/Kiv 15,10). Ennek
a szabadításnak az volt a célja, hogy az izraelitákat a dicséret
népévé  formálja,  akik  felismerik  Isten  örökkévaló,  állhatatos
szeretetét. A felszabadítás reményt és ígéretet hozott a nép szá-
mára.  Reményt,  mert  új  nap  virradt,  amikor  a  nép  szabadon
imádhatta Istenét, és felismerte lehetőségeit. Ígéret is volt: Iste-
nük el fogja kísérni őket útjuk során, és semmilyen erő nem
rombolhatja le az Ő rájuk vonatkozó szándékát.

CSOCSÓ BAJNOKSÁG
Múlt szombaton az Esztergom-Budapest egyházmegyei Minist-
ráns Csocsó Bajnokságon vettünk részt.  A plébániák egy-egy
háromfős csapattal nevezhettek a megmérettetésre, így tőlünk
Burka Sándor és Horváth Miklós párosa küzdött a fődíjért, ami
maga az egyik új csocsó asztal volt, melyen a mérkőzéseket ját-
szották. Összesen tizennyolc csapat indult, mindkét csoportban
izgalmas, jó hangulatú játszmákat láthattunk. Sanyi és Miki a
legjobbak körmérkőzésébe jutottak be, ahol az előkelő 4. helye-
zéssel fejezték be a kupát. Csocsó asztalt ezúttal nem tudtunk
hazahozni  Plébániánkra,  ugyanakkor  megmarad  számunkra  a
játék öröme, egy nagyszerű tapasztalat és a remény, hogy jövőre
újra megküzdhetünk a pálmáért. - Köszönjük a Béke téri Szent
László Plébánia házigazdájának, Kálmán Antal atyának és sz-
ervezőinek a találkozás és a játék lehetőségét! Bakonyi Gábor

GYŰRŰSKÖNYV
Az  Esztergom-Budapesti  Főegyházmegye  Családreferatúrája
2018-ban  is  meghirdeti  a  Gyűrűskönyv  nevű  képzési  pro-
gramját,  amelyre  szeretettel  várjuk  a  család-,  ill.  házas-
közösségek vezetőit, tagjait. A képzés elősegíti, hogy
-  a  közösségek  tudatosabban  átgondolják  csoportjuk  életét  a
megalakulástól kezdve annak minden szakaszában;
-  fokozott  figyelemmel  legyenek  a  tagok  élethelyzetére,
várakozásaira  a  csoportélettel  kapcsolatban  és  ennek
megfelelően alakítsák a csoport munkáját;
- a közösség élete szolgálja a személy és a csoport fejlődését

hitben, emberi kapcsolatokban;
-  a  résztvevők  megfelelő  eszköztárral  és  módszertani  is-
meretekkel rendelkezzenek csoportvezetőként is;
- a házasközösségek élete örömteli és gazdagító legyen a tagok
és családjaik számára egyaránt.
A program keretében 5 alkalommal találkozunk, és gyakorlati
módon dolgozzuk fel a Gyűrűskönyv témáit. Bővebb informá-
ció a programról a csatolt ismertetőben olvasható, de személyes
megkeresésekre is szívesen válaszolunk. 
Időpontok március 2., 23., április 6., 27.,  május 4., (18-21 ó)
Helyszín: 1035 Bp. Kórház u. 37.
Jelentkezés: február 20-ig a fenti postai vagy e-mail címen. 
A részvétel  ingyenes!   (Házaspár  mindkét  tagja  csak  akkor
jelentkezzen, ha mindketten részt is vesznek.)
A  közösségek  léte,  élete  mindig  megerősítő  nem  csak  a
résztvevők,  hanem az  egész  plébánia  számára.  Kérjük,  adják
hírül plébániájukon a részvétel lehetőségét képzésünkön.

HÍVOM  A CSALÁDOKAT 2018 JANUÁRJÁBAN (II.)
Növekedés nélkül nincs beteljesülés. Nincs olyan család, amely
tökéletesként az égből pottyanna a földre – emlékeztet Ferenc
pápa  –,  egy  család  sem  tökéletes  valóság,  és  nincs  készen
egyszer s mindenkorra, hanem fokozatosan ki kell bontakoztat-
nia szeretőképességét.
Azzal, hogy két fiatal házasságra lép, még nem érte el a lehető
legjobb életállapotot, még nem biztosította a holtig, vagy még
tovább tartó boldogságot. Az esküvő nem végállomás, inkább
kapu,  amelyen  átlépve  a  házaspár  megindul  közös  céljuk,  a
boldogság felé. Ezen az úton a boldogsághoz nem azáltal jutunk
közel,  hogy egyre  többet  birtokolunk,  hogy egyre  tekintélye-
sebb állapotba jutunk, hogy milyen és mennyi diplománk van,
milyen jó állást tudtunk megszerezni, mekkora házunk, milyen
ékszergyűjteményünk, hány autónk van, hanem az, hogy meny-
nyit növekedtünk bölcsességben, korban és kedvességben Isten
és az emberek előtt, menyire növekedett szeretetünk, erősödött
szeretetközösségünk Istennel és embertársainkkal, legfőképpen
házastársunkkal  és  családunkban.  A világ  szemében  mérhető
gyarapodásnál  –  azaz  Ferenc  pápa  szavával  a  terek  birtok-
bavételénél –, fontosabb a fejlődésünkre, növekedésünkre fordí-
tott idő. Egyedül Isten szeretete tökéletes, földi életünkben csak
haladhatunk az egyre inkább az eszményihez közelítő szeretet
felé.  Szent  Ágoston  a  szeretetet  egy  lejtőn  felfelé  gurított
golyóhoz hasonlította: ha a felfelé hajtó erő csak egy pillanatra
is  kimarad,  a  golyó  nem  csak  megáll,  hanem  kezd  visszac-
súszni, kezd lefelé gurulni. Ilyenkor nagy erőre van szükség a
megállításához, és az újra felfelé való indításához. A szeretetben
mindennap haladnunk kell, ha csak egy kicsit is, de megállnunk
nem szabad. Ha pedig mégis megálltunk, vagy netán visszac-
súsztunk, akkor  bízzuk magunkat  Isten irgalmas,  megbocsátó
szeretetére. Isten irgalmából senki sincs kizárva, bármilyen szi-
tuációban legyen is.
Idézzetek  fel  családi,  rokoni,  baráti,  ismerősi  körből  olyan
házasságokat,  melyekben  a  növekedés  elakadt,  de  az  isteni
kegyelem segítségével újra lendületbe jött! Milyen segítséget
tud családotok, közösségetek nyújtani az ilyen családoknak?
A házasság szentsége. Nem társadalmi megállapodás a házasság
szentsége – idézi Ferenc pápa –, nem is üres rituálé, vagy az
elköteleződés  puszta  szimbóluma.  A szentség  maga  ajándék
számunkra,  eszköz,  amelynek segítségével  Isten támogatja az
eszményi házasélet felé való haladásunkat, egész életünkön át
tartó  növekedésünket.  Az  Egyház  számára  mint  a  családok
családja  számára  nagy  kihívás,  hogy  elmélyítse  ezt  a  háza-
spároknak nyújtott támogatást a házasságra való felkészítés ide-
jén,  majd  egész  házaséletük  folyamán.  Noha  mindig  az
eszményi családi élet felé irányít, elismeri a jót és a kegyelem
jelenlétét  ott,  ahol  az  jelen van,  ideértve  a  kevésbé tökéletes
családi szituációkat is.



A keresztségi kegyelem állandósítja az emberi személy alapvető
szövetségét  Krisztussal  az  Egyházban.  Ebben  gyökerezik  a
házasságot alkotó kölcsönös ajándék. A kölcsönös elfogadásban
és  Krisztus  kegyelmével  a  házasulandók  teljes  odaadást,
hűséget és az élet iránti nyitottságot ígérnek Isten nevében és az
Egyház  színe  előtt,  komolyan  véve  kölcsönös
elköteleződésüket. A szentség nem „dolog” vagy „erő”, maga
Krisztus az, aki elébe jön a keresztény hitvestársaknak. Velük
marad  és  erőt  ad  nekik,  hogy fölvegyék  keresztjüket  és  így
kövessék  őt,  bukásaik  után  fölkeljenek,  bocsássanak  meg
egymásnak, és hordozzák egymás terhét. A keresztény házasság
jel,  amely nemcsak azt mutatja meg, hogy Krisztus mennyire
szerette  Egyházát  a  kereszten  megpecsételt  szövetségben,
hanem  ezt  a  szeretetet  jelenvalóvá  is  teszi  a  házastársak
közösségében. Egy testté egyesülve megjelenítik Isten Fiának
nászát az emberi természettel. Ezért szeretetük és családi életük
örömeiben már itt a földön a Bárány menyegzős lakomájának
előízét kapják. (vö. Amoris laetitia 73)
Házasságotokra készülve mennyire voltatok annak tudatában,
hogy egymás iránti elköteleződésetek egyúttal egész életen át
tartó növekedésre való elköteleződést is jelent? Hogyan tudjá-
tok gyerekeiteknek megmutatni, hogy Krisztus szeretete jelen
van házasságotokban?
Az emberi módon megélt és a szentség által megszentelt szex-
uális egyesülés a házastársak számára a kegyelmi életben való
gyarapodás  útja:  „nászmisztérium”.  A  testek  egyesülésének
értékét a házassági belegyezés szavai fejezik ki: a házastársak
kölcsönösen  odaajándékozzák  és  elfogadják  egymást,  hogy
megosszák  egymás  között  egész  életüket.  E  szavak  megsz-
abadítják  a  szexualitást  minden  kétértelműségtől.  A
megtestesülésből  és  a  húsvéti  misztériumból  fakadó  szentség
kegyelme  áthatja  és  erősíti  a  házastársak  egész  közös  életét,
köztük, a gyermekeikkel és a világgal szövődő kapcsolataik tel-
jes hálózatát is. Isten így juttatta kifejezésre egész szeretetét az
emberiség  iránt,  és  bensőségesen  egyesült  is  azzal.  A háza-
spárok soha nem maradnak magukra a felbukkanó kihívásokkal
szemben. Arra hivatottak, hogy elkötelezettségükkel, kreativitá-
sukkal,  a kísértésekkel szembeni mindennapos ellenállásukkal
és  küzdelmeikkel  válaszoljanak  Isten  ajándékára,  kérve  az
egységüket  megszentelő Szentlelket,  hogy a  kapott  kegyelem
minden helyzetben gyümölcsöt hozzon. (vö. Amoris laetitia 74)

Bíró László, az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke  


