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Kedves Testvérek! 

Kedves Fiatalok! 

Az akkori kis városok kapuja sok boldog és megrendítő találkozás helye. 

A falak között embereknek, nemzedékeknek életét őrizte a város. A kapun túl 

pedig kinyílt a messzeség és messze tájakról oda torkollanak az utak. Oda 

érkeztek az emberek.  

Naim város kapujában két menet találkozik.  

Egyik befelé igyekszik, ennek középpontja Jézus, valószínű vidám menet. 

Csodákról beszélnek, aminek tanúi voltak, a Mester szavait tanítását idézik, a 

jövő foglakoztatja őket, friss majdnem mámoros reményekkel.  

Másik kifelé a temető felé halad, gyászoló menet. A temetés mindig 

szomorú, akkor is, ha felnőtt ember a halott, de akkor az élet rendje szerint van. 

Itt egy özvegyasszony temeti egyetlen fiát.  

 A találkozást nem részletezi Szent Lukács evangélista. Jézus nem húzódik 

félre. Ránéz az özvegyre és megesik rajta a szíve. Aztán a halottnak parancsol: 

„Ifjú, mondom neked, kelj föl! A halott fölkelt és beszélni kezdett. Jézus pedig 

visszaadta őt anyjának. 

 Az olvasmányban azt olvastuk, hogy Illés próféta szintén feltámasztja 

Careftani özvegyasszony fiát. Csakhogy Illés Isten közbenjárását kéri és 

imádkozik, hogy megtörténjen a csoda. Jézus azonban szuverén hatalommal 

cselekedett.  

Mindnyájan megtapasztalhatjuk, hogy milyen elveszíteni valakit, akit 

szeretünk.  A halál a titokzatossága miatt zaklat fel minket annyira. Nem tudjuk 

pontosan, hogy milyen az örök élet. Ez rejtve maradt. Sírni a veszteség miatt 

emberi. De ott maradni a veszteség állapotában életünk tönkretételét jelenti. 

Jól ismerhetjük a földi élet gazdagságát. A kinyilatkoztatásból az tudjuk, 

hogy az Atya szeretetének kifejezéseként teremtette a világot.  Mindannyian 

különbözők vagyunk. Több televíziós csatorna ontja a filmeket a körülöttünk 

levő növény és állatvilág csodáiról. Változatos hangok, méretek, színek, fajok, 

tájak és sorolhatnánk tovább.  Eltérő éghajlatú vidékeknek más és csodálatos az 

élővilága. Minden, amit Isten nekünk ajándékoz, tele van szépséggel. Miért ne 

lenne akkor kevésbé gyönyörű az örök élet? Miért ne lenne a halál egy még 

teljesebb életbe vezető átjáró?  

Jézus vagy a próféták csodái által az életbe visszatértek, valószínű életék a 

további életüket, hogy aztán később végleg meghaljanak.  

Jézusnak megesett a szíve az asszonyon, amivel kimutatta fájdalom iránti 

érzékenységét. Jézus érzékeny a fájdalom iránt. Soha nem marad távol, amikor a 

fájdalom hangjai életünkben szólnak, ellenkezőleg mindig velünk van, akkor is, 

amikor nem érezzük. 

Az együttérzés vigaszt nyújthat veszteségeinkben, gyászunkban. Van a 

földi életet lezáró halál, de ezen kívül annyi másfajta halállal nézünk szembe 



nap, nap után. Ezek a csalódások, az árulások, az elhagyások, az elhagyottság 

élménye. 

Kedves Fiatalok! 

A halál előtt az ember szembekerül élete értelmével és szembekerül azzal, 

hogy vágyaink alapján hogyan lehetne szép az élete, de rendezetlen vágyaink 

hogyan tehetik tönkre az életünket.   

Fiatal tanár koromban láttam egy filmet, alig voltunk néhányan a moziban 

ez Tarkovszkijnak a Stalker című filme volt. 

Valahol egy kis országban van egy Zónának nevezett terület, ahol egykor 

meteor csapódott be vagy űrhajó szállt le (senki sem tudta pontosan 

megállapítani, hogy mi történt). A becsapódás miatt tűzvész pusztított a 

környéken, hamarosan egyéb, furcsább jelenségeket is tapasztaltak, és mivel 

emberek tűntek el vagy haltak meg, a hatóságok lezárták és körülkerítették. A 

Zónába belépni tilos volt fegyveresek őrizték, akik tüzet nyitottak a behatolókra. 

A Stalkerek olyan emberek voltak, akik pénzért illegálisan a Zónába vezették a 

boldogtalanokat, a kíváncsiakat, a menekülőket.  

Akik visszatérnek a Zónából – akiknek mégiscsak sikerült bemenni, 

azoknak megváltozott az életük. A Zónának ugyanis volt egy kitüntetett helye, a 

szoba, ide ha belépett valaki, ott beteljesedett legmélyebb vágya. 

A három ember egy író, egy fizikus és egy Stalker, több mint két óráig 

barangol a Zónában és vergődnek el a szobáig és sok bonyodalmon és rengeteg 

esőn keresztül. Amikor végre ott vannak, akkor elkezdenek beszélgetni és nem 

lépnek be.  

Ezt nézőként se volt könnyű elviselni. Menjenek már be, nézzék meg, mi 

van ott. Ők meg állnak, beszélgetnek, és sehogy sem akaródzik nekik kinyitni az 

ajtót. Félnek. Végül elmondja az egyikük: „Elmondom nektek, miért nem merek 

bemenni. Azért, mert volt egy ismerősöm, aki évekkel ezelőtt átment a Zónán, 

eljutott ide, és miután belépett a szobába, hazament, és felkötötte magát. Ezért 

nem kockázatmentes ebbe a szobába belépni, ahol a legmélyebb vágyak 

teljesülnek. Én nem is merek.” 

Erre a másik azt válaszolja: „Én tudom, hogy ez a bizonyos illető azért 

indult el, mert beteg volt a leánya, és azt akarta, hogy belépve a szobába, a 

legmélyebb vágya – hogy a gyermeke egészséges legyen – teljesüljön. 

Csakhogy az történt, hogy hazaért, és dúsgazdag lett. Akkor rádöbbent arra, 

hogy az ő legmélyebb vágya nem is a gyermeke gyógyulása volt, ahogy 

gondolta, hanem a gazdagság.” Ezt elviselhetetlennek tartotta és felkötötte 

magát. A film úgy ér véget, hogy a három utazó közül egyik se lép be abba 

bizonyos szobába. 

Nekünk is fel kell tennünk a kérdést, hogy mi az én legmélyebb vágyam? 

A film erről akarta elgondolkoztatni a nézőket a művészi eszközeivel.  

Ha közületek valaki azt mondja, hogy az én vágyam, hogy sikeres és híres 

legyek. Van-e mélyebb vágyad, amit ez által szeretné elérni? Azt szeretnéd 



érezni, hogy értékes vagy, van értelme az életednek, azt reméled, hogyha sikeres 

leszel, akkor ezt érezni is fogod. 

 Vágyaink ugyanis arra serkentenek bennünket, hogy megvalósítsuk 

általuk az életünket. Önmagunkat megjeleníteni elsősorban választásaink alapján 

tudjuk. Választásaink hátterében ott vannak vágyaink és azokat beteljesítő 

örömök.  

Mindaddig, amíg az ember a maga erőfeszítéseivel csak saját magára 

irányul, sosem lesz boldog. Úgy még senki sem lett boldog, hogy állandóan 

önmagával volt elfoglalva, és azzal, hogy boldog akart lenni.  A boldogság 

egyik ős ellensége az én központúság és görcsös megvalósítási szándék. A 

boldogságra ugyanis nem lehet közvetlenül törekedni, azt mindig ajándékba 

kapja az ember.  

Ha vágyaink hosszú távúak, akár életre szólók, sőt az életen túlmutató 

életcélokra irányulnak, és azoknak odaadjuk magunkat, annak következtében 

tudunk boldogok lenni. Az ember az élvezeteket megragadja, az örömöt 

megszolgálja, a boldogságot azonban ajándékba kapja. Ilyen boldogságok kapott 

a Cáreftai vagy Naimi asszony aki visszakapta gyermekét. Te milyen vágyakkal 

rendelkezel. El tudod-e fogadni az ajándékot, vagy csak pillanatnyi örömöket 

szerzel az életedben. Amen. 

 

 

  



 

 

 

Amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt. 

Jóllehet minden útja nehéz és meredek. 

És mikor szárnyai átölelnek,  

engedjétek át néki magatokat, 

Jóllehet a belsejében rejlő kardok, 

sebet ejthetnek rajtatok. 

És amikor szól hozzátok,  

higgyetek szavának. 

Jóllehet hangja összetörheti álmaitokat,  

miként az északi szél pusztává sepri a kertet. 

Mert amiként a szeretet koronával ékesít,  

azonképpen fog keresztre feszíteni is. 

Amiként növekedéseteket segíti elő,  

azonképpen nyeseget is. 

Amiként felszárnyal magasságotokba,  

és megsimogatja leggyengébb ágaitokat, 

Azonképpen száll le gyökereitekhez is,  

és megrendíti őket a földhöz való kapaszkodásban. 

Mint a gabona kalászait,  

úgy gyűjt be benneteket magának. 

Kicsépel benneteket,  

hogy mezítelenné váljatok. 

Megrostál benneteket,  

hogy megszabadítson a pelyvától. 

Fehérre őröl benneteket. 

Megkeleszt benneteket,  

míg kovásszá nem lesztek. 

És azután szent tüzére vet benneteket,  

hogy szent kenyérré legyetek Isten szent lakomáján. 

Ezt teszi véletek a szeretet,  

hogy megismerjétek szívetek titkait,  

s e tudás által az Élet szívének egy darabjává váljatok. 


