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A második teremtéstörténet egyik gyö-
nyörű mozzanata mindannyiunk által jól 
ismert: „Az Úristen parancsot adott az 
embernek: A kert minden fájáról ehetsz. 
De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, 
mert amely napon eszel róla, meghalsz.” 
(Ter 2,16-17) Egyrészt ott az isteni pa-
rancs, másrészt pedig ott van az ember 
szabadsága, amelyben vagy betartja a 
parancsot, vagy pedig, éppen szabad-
ságára hivatkozva, elutasítja azt. 

Érdemes mind az engedelmesség, 
mind a szabadság fogalmát egy kicsit 
külön is ízlelgetni. S akkor igazi mélysé-
gében tárul fel a fentebb idézett bibliai 
mondat valós értelme.

Az engedelmesség kölcsönösen épí-
tő valóság, melynek alapjait, mint annyi 
minden mást, szintén gyermekkorunk-
ban sajátítunk el. Természetesen erről 

mindenkinek egyéni 
élménye és tapasz-
talata van. Telnek 
az évek, s az ifjú kor 
velejárója a láza-
dás, amely mintha 
ellentéte lenne az 
engedelmességnek. 
Önhatalmú módon 
saját maga akarja 
meghozni döntését, 
mindenkitől függet-
lenül, szabadon.  

Ezzel nincs is semmi baj, amíg megma-
rad a szülők iránti tisztelet.

Az engedelmesség kölcsönös vi-
szonyt feltételez, melynek alapja a te-
kintélytiszteletet. Hiszen ez az igazodási 
pont életemben. Tekintéllyé válik az, aki-
ben megbízom, akitől lehet tanulni, akire 
felnézek, akiben megtalálom azokat az 
értékeket, amelyekért érdemes meghar-
colni. Ebben a pillanatban az engedel-
messég már nem teher. Édes iga!

A szabadság emberi létünk egyik leg-
nagyobb ajándéka. Ma különösen a fia-
talok életében jelenik meg ez a vágy: ő a 
saját életének ura, azt teszi, ami neki tet-
szik. Ebben a szemléletben az engedel-
messég szembekerül a szabadsággal.

Szent Pál apostol a Galatákhoz írt 
levelében így ír: „Testvérek, a meghí-
vásotok szabadságra szól” (Gal 5,13). A 

folyt. 8. old.

ENGEDELMESSÉG ÉS SZABADSÁG
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AZ ENGEDELMESSÉG NÉGYKEZESE
Most az egyszer csak magára akar 

gondolni, nem enged semmiféle könyör-
gésnek, életében először saját magának 
engedelmeskedik. Már jó előre megfon-
tolta a szavait, sokszor megfordult az 
agyában ez a pillanat... túl sokáig várt, 
miközben mindenre és mindenkire rá-
bólintott. Kezdetben azt gondolta, akkor 
cselekszik helyesen, ha maximálisan 
alárendeli magát a munkahelyi követel-
ményeknek, mígnem egy idő után azon 
kapta magát, hogy a kezdeti jóindulattól 
átitatott lelkesedése nem egyéb, mint 
megfelelési kényszer... 

Kedves Olvasó, ilyen és ehhez hasonló 
érzelmi káosz napi szinten jelen van, ré-
tegesen köszönhet vissza mindannyiunk 
életében. Káosz, mely érezhetően, nap-
ról-napra erősödhet bennünk. Ki merem 
mondani a többes számot. Valami belső 
nyugtalanság, kitörni vágyás, a szó szo-
ros értelmében másként gondolkodni 
akarás, lelkifurdalások, bizonytalansá-
gaink sok-sok élethelyzetben. Nagyon 
nincs ez így rendjén...  valóban ennyire 
bonyolult lenne, hogy miközben mindenki 
kedvét keressük a saját érdekeink és kí-
vánságaink is fontosak legyenek a világ 
rendjében?

A pap sokat megélt ember, nagyon 
bölcsen és higgadtan, meg sem pró-
bálja felütni az ezer sebből vérző világi 
eseményeket, tisztán és egyértelműen a 
napi igében találja meg azt a gondolatot, 
amit át szeretni adni útravalónak. Az első 
emberpár engedetlenségének történe-
tét, Máté evangéliumával, Mária leánya-
nyasága és József, a látszatra megcsalt 
vőlegény történetével folytatja, melyben 
nyilván mindkét félnek, Máriának és Jó-
zsefnek is külön-külön más szerep jutott 

az engedelmesség útján. Mégis Józse-
fet, a kisembert veszi górcső alá, az üdv-
történet talán legjelentéktelenebb figurá-
ját, aki valahol az események peremén, 
nem igazán érti, mi történik körülötte, de 
szelídsége, jósága kíméletes megoldási 
lehetőséget latolgat. Szereti Máriát. Ez a 
szeretet akadályozza meg abban, hogy 
forró fejjel nagydobra verje, esetleg ki-
szolgáltassa őt az akkori büntetésvég-
rehajtó szervek lelketlen ítélkezésének. 
Tudjuk, mi várt volna rá. S mert ezt a 
szerelmi történetet az égben írták, más-
ként kellett alakulnia. Ebben a másság-
ban mutatkozik meg igazán József ma-
gatartásmódja és nagyszerűsége. Nem 
feltétlenül érti, de képes elfogadni azt a 
helyzetet, amely gyakorlatilag felülírja sa-
ját terveit... 

Miközben valahol a kölcsönös enge-
delmesség táncáról olvasok, eltűnődőm 
azon, mennyire nem vagyunk tisztában 
azzal, hogy a társas kapcsolatok szint-
jén is, az engedés művészete a legdön-
tőbb... Saját tervek? Szabad akarat?  Sa-
ját kézből nem eresztett sorsokban, saját 
csalhatatlan megérzésékben ritkán van 
helye engedelmességnek. Másként ala-
kul minden, mint ahogyan szeretnénk? 
Nem érjük fel ésszel? Saját történetünk-
ben ritkán látjuk a megoldást, netán a 
boldog végkifejletet? Igen, legtöbbször 
így van. Emberhez mérten az orrunkig 
látunk, bizalmatlanságunk okán saját 
ítélőképességünkön túl, az isteni már-
már szinte irreálisnak tűnik. „Hiszen az 
én gondolataim nem a ti gondolataitok, 
és az én útjaim nem a ti útjaitok – mond-
ja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az 
ég a földnél, annyival magasabbak az én 
útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim 
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NEM ÉS           IGEN
Schultheis Éva

nem feltétellel
nem is vitázva

nem ingerülten
nem is hibázva

nem kétellyel
nem is habozva

nem idegesen
nem is makogva

nem kelletlenül
nem is fanyalodva

nem  idétlenül
nem is akadozva

nem érdekkel
nem is számítással

nem kényszerrel
nem is lázítással

nem keserűn
nem is búbánatban

nem kérkedve
nem is parancsra

csak egy óvatlan
pillanatban

de szenvedéllyel 
vétket beismerve

kétkedve 
mégis cselekedve

szívdobogva 
dadogva 

minden félelmet 
magad mögött hagyva

nevetségesen
botladozva

érdekekről tudva
mégis meghaladva

keserves bánatban
jóízűt kacagva

lázadva
szolgálva

rákérdezve mégis
minden parancsra

későn és
korán is

csak úgy véletlen
vétlen…

– a ti gondolataitoknál...”
József bölcsességének lényege, mind-

annyiunk életfilozófiája lehetne. Kishitünk 
mércéje helyett, fogadjuk el a bizalom 
mentőövét. Bárhogy is sodródjunk az 

élettel, merjünk belekapaszkodni és el-
hinni, hogy bár látszatra minden az adott 
helyzet ellen szólhat, mégis járható, sőt, 
boldogsághoz vezető út lehet idővel...

Schultheis Éva
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SZENT PERPÉTUA ÉS FELICITÁSZ
A hónap szentje

A harmadik század elején, a Földkö-
zi-tenger térsége a Római Birodalom 
uralma alá tartozott. A császári keresz-
tényüldözések hatására sokan vesztették 
életüket. Ezek az első századok formálják 
az üldözött hívőket egységgé, kezd formát 
ölteni a keresztény vallás, az egyháztan, a 
püspökök, a papság szerepe, feladatköre 
tisztulni. Olyan kérdések foglalkoztatják 
a kor emberét, egyház-
atyáit, teológusait: Mi kü-
lönbözteti meg a keresz-
tényeket más vallások 
képviselőitől? Hogyan vi-
selkedjenek? Kivel háza-
sodjanak? Vállalhatnak-e 
tisztséget a birodalom-
ban? Az egyház nyis-
son-e a világ felé vagy 
szigetelődjön el, hogy 
tisztaságát megőrizze?

Thuborbo Minusban 
(ma Tunézia) élt Felicitász 
rabszolganő és Perpétua 
a patríciusnő. Mindketten 
házasok voltak már, mikor a keresztény-
ség tanai mellett kezdtek elköteleződni, és 
a megvetettek táborát gyarapítani. Hozzá-
juk tartoztak még Saturnius, Secundulus 
és Revocatus hitújoncok. Végzetes bűn-
nek számított, ha valaki a zsidó vagy ke-
resztény vallásra áttért és ezzel Septimus 
Severius császár rendeletét megszegte. 
A „Ti mindnyájan testvérek vagytok” jézusi 
ige olyan erővel hatott, hogy valóban egy-
mást testvérnek - a kor szellemét meg-
hazudtolóan -, a nőt a férfival egyenran-
gúnak tekintették. A fent említett fiatalok 
csoportja bíróság elé, majd hitüket meg-
vallva börtönbe került. Mikor hitoktatójuk, 

Saturus értesült az esetről követte őket és 
a börtönben keresztelte meg tanítványa-
it. Perpétua a türelem és állhatatosság 
kegyelmét kérte a keresztség szentségé-
ben maga és társai számára. Kínzások, 
zsarolások, megfélemlítések következtek. 
Perpétuát apja megkísérelte kiszabadíta-
ni.  Egy időre kisgyermekét is bevitte hoz-
zá, hogy így próbálja meg hittagadásra 

rávenni. Perpétua naplójából 
ismerjük történetüket, a ke-
gyelmeket, melyek segítették 
őket, és a bizonytalanság, a 
hőség, a tömeg nyomorító ér-
zését. Karthágó börtönében 
földalatti zárkában tartották 
őket. Felicitász félelme volt, 
hogy nem tehet tanúságot 
Krisztusról barátaival együtt. 
Ő ugyanis áldott állapotban 
volt és terheseket nem végez-
tek ki. Együtt imádkoztak, és a 
gyermek világra jött még győ-
zelmük napja előtt.

Kr.u. 203. március 7-én val-
latásra vitték őket, majd az állatok elé az 
amfiteátrumba. A vadállatok ökleléseit, 
harapásait követően tőrszúrással végez-
tek velük. Perpétua és Felicitász neve is 
bekerült a római mise kánonjába. Em-
léknapjuk március 7. Gyakran ábrázolják 
őket egymást átkarolva, vagy kereszttel a 
kezükben.

Perpétua utolsó mondata vezessen 
bennünket szenvedéseink, megpróbálta-
tásaink idején:

„Állhatatosak legyetek a hitben, mind-
nyájan szeressétek egymást, és szenve-
désemben meg ne botránkozzatok!”

Tóth Márta
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A BETLEHEMI SZÜLETÉS-BAZILIKA
Szentföldi zarándokhelyek

Tel-Avivban, a reptéren, azzal fogadott 
bennünket idegenvezetőnk, hogy nem pi-
henni jöttünk a Szentföldre, reggeltől es-
tig a csoportunkban lesz és ha tanácsait 
követjük, idejében, sorban állás nélkül 
látogathatjuk meg a szent helyeket. Tíz 
napos zarándoklatunk alatt, adó-vevő 
készülékével tartotta a kapcsolatot a napi 
programban szereplő helységek bizton-
sági szervezeteivel, 
akik egy alkalom-
mal, más útvonalat 
ajánlottak, amit úgy 
magyarázott ide-
genvezetőnk, hogy 
Jézus is annak ide-
jén a filiszteusok 
miatt más utat vá-
lasztott. 

A napkeleti böl-
csek Mikeás próféta bibliai jövendölése 
alapján mennek a Jeruzsálem melletti 
Betlehembe és találják meg a Messiást: 
„De te, Betlehem Efrata, bár a legkisebb 
vagy Juda nemzetségei között, mégis 
belőled születik majd nekem, aki ural-
kodni fog Izrael felett. Származása az 
ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza.” 
(Mik 5,1)

Zarándoklatunk következő fénypontja 
Betlehem volt, város Ciszjordániában, 
1995-től a Palesztin Autonóm Területek 
részéhez tartozik. Mély benyomást keltet-
tek bennünk a magas elválasztó falak az 
izraeli-palesztin határon és az ellenőrző 
pontok. Itt meglátogattuk a város legne-
vezetesebb látnivalóját, a Születés-bazi-
likát, a világ egyik legrégebbi templomát, 
ami az UNESCO-világörökség része, a 
születés barlangja fölé építettek, ahol a 
Biblia szerint, az emberiség megváltó-

ja, Jézus született. A történelem során 
többször is lerombolták és átalakították 
a több mint 1700 éves templomot, amit 
Nagy Konstantin édesanyjának, Szent 
Ilonának köszönhetően 326-tól 333-ig 
építettek Makariosz püspöksége alatt. A 
történészek feljegyzései alapján 614-ben 
a perzsák Palesztinában a keresztény 
templomok közül tiszteletből csak a szü-

letési bazilikát nem 
rombolták le, mivel 
őseiket fedezték fel 
a napkeleti bölcsek 
mozaikjain. 

A bazilika kívülről 
egy erődítményhez 
hasonlít, három be-
járata közül kettőt 
befalaztak és az 
egyetlen megma-

radt ajtón csak mélyen meghajolva lép-
hettünk be. Idegenvezetőnk szerint, a ke-
resztények így akarták megakadályozni, 
hogy lóháton törjenek be a templomba. 
Lelki vezetőink szerint a csodát, hogy 
Isten emberré lett, csak mélyen megha-
jolva fogadhatjuk és arra a helyre, ahol 
Krisztus született, csak így léphetünk be. 
Megrendítően hatott ránk a Születés Ba-
zilikájának altemplomában a tizennégy 
ágú ezüstcsillag megérintése, ami a ha-
gyományok szerint Jézus születésének 
helyén áll. A tizennégy ágú csillag körül 
a következő felirat olvasható: „Hic de Vir-
gine Maria Jesus Christus natus est” (Itt 
született Jézus Krisztus Szűz Máriától).

Ezen a helyen minden nap a Kará-
csony ünnepéről szól. Itt ezrek, köztük mi 
is, karácsonyi énekkel emlékeztünk meg 
Jézus születéséről. 

Dávid Melinda

Fotó: Dávid Ferenc
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GONDOLATOK NAGYBÖJTRE
„Böjtölni? Minek? Úgyis kevés húst 

eszem.” - szólt az egyik válasz a böjttel 
kapcsolatos kérdésemre. Mások vona-
kodva mondták, nehogy megsértsenek, 
hogy ők ilyet nem szoktak. De azért 
olyan is van, aki azt mondja: „ Jaj, de jó 
volna, mert hát egészséges, de valahogy 
nem tudjuk megszervezni…”

A nyugati felvilágosult haladó világ-
ban egy-egy keresztény ünnep mellett 
nagy lelkesedéssel kitartanak még azok 
is, akik már rég elhagyták az egyházat. 
Nem sok ismerősömtől hallottam, hogy 
„Karácsony? Ugyan már!  Egész évben 
annyi ajándékot kapok, annyi sütit eszem. 
Minek az a nagy felhajtás?” Sőt, még a 
kisebb ünnepnapok is kedveltek, mert 
ugyebár milyen jó egy kis hosszú-hétvégi 
utazgatás.

Ám a nagyböjt már nem ilyen népsze-
rű. Ezt most nem azért írom, hogy má-
sokra panaszkodjam. A családom nem 
böjtölt, és bár én később többször nekifu-
tottam, minden eddigi próbálkozásom ku-
darcba fulladt. Ezért kicsit meg is ijedtem 
a témától, de örültem is neki. Német és 
magyar cikkeket, blog posztokat olvas-
tam és rájöttem, hogy igazából keveset 
tudok a nagyböjtről. Mint sokaknak, ne-
kem is elsősorban az jut róla eszembe, 
hogy ilyenkor bizonyos napokon nem 
szabad húst enni, esetleg jó még valami-
ről lemondani, például édességről vagy 
alkoholról. De a kontextus meg a böjt iga-
zi célja elvesztek csörtető életünk porfel-
hőjében.

Hogy a nagyböjt nemcsak tradíció, 
detox-kúra vagy önfegyelmezési gyakor-
lat, hanem felkészülés Jézus feltámadá-
sára és eltompult hitünk ujjászületésére, 
majdhogynem meglepett. Azon tűnőd-

tem, miért is lep meg, hiszen annyira 
egyértelmű, na meg már hittanórán is 
tanultam róla.

A bencések a húsevésről és más él-
vezetekről való lemondás mellett imád-
kozást és a Szentírás olvasását ajánlják. 
A böjt lényege, hogy helyet és megfelelő 
kereteket teremtsen az Istennel való ta-
lálkozásra. Isten utáni vágyakozás mind-
egyikünkben lakozik, de a folytonos tevé-

kenykedés és fogyasztás zaja elnyomja. 
Ha lemondunk felesleges tevékenysé-
gekről - legyen az tévézés, videojáték 
vagy a mindennapi zúgolódás - és élve-
zetekről, teret szabadítunk fel. Benne ez 
a vágyakozás kifejezésre juthat és erőt 
adhat, hogy a lemondást a nagyböjt vé-
géig önként vállaljuk és kibírjuk.

Csak bíznunk kell abban, hogy a nagy-
böjtnek értelme van, akkor is, ha nem 
hoz „semmit”, azaz semmilyen élvezetet, 
anyagi vagy társadalmi előnyt. Én ezzel 
a bizalommal kezdem az idei nagyböjtöt.

Németi Ágnes

Fotó: Németi Gergely
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Stuttgarti programjaink

Pénteki napokon Stuttgarti délután, 17.30 órakor keresztutat imádkozunk, majd 
szentmise. A híveket március 3-án, 10-én, 17-én, 24-én és 31-én várjuk.

Március 3-án a szentmise után imakör, március 24-én magyar-német nyelvű 
szentmise. Számítunk rátok!

Március 5-én gyermek-misére hívjuk és várjuk családjainkat!

Március 10-én és 24-én 16.00 – 17.30 óra között Barátságklub. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Március 12-án ökumenikus istentisztelet 15.00 órakor a Lutherkirche-ben (70372 
Stuttgart, Bad Cannstatt, Martin-Luther-Straße 54). Keretében ünnepi megemléke-
zés március 15-ről.  

Március 17 – 19 között Stuttgarti Csendes Napok.  Nagybányáról (Szatmári Egy-
házmegye) érkezik Ft. Szmutku Róbert atya, aki egyben moderálja is lelkigyakor-
latunkat. Kérjük jelezzétek részvételi szándékotokat a jobb szervezés érdekében. 
Ennek részleteiről honlapunkról és facebook-os oldalunkról lehet tájékozódni. 

Március 19-én a zárószentmisét követően „Stabat Mater dolorosa” ünnepi nagy-
böjti zenés áhítat lesz. Közreműködik: Tímár Kinga operaénekesnő – szoprán, Né-
meti Gergely operaénekes – tenor és Schwarz Dorothea orgona.

Weingarteni programjaink

Március 9-én és 23-án, csütörtöki napokon, Weingarteni délután a 14 Nothelfer 
Kapelle-ben. 17.30 órakor keresztutat imádkozunk, utána szentmise. Szentmise 
keretében Beszélgetések a Katekizmusról. 

Március 12-én, vasárnap, a szentmisét követően „Stabat Mater dolorosa” ünnepi 
nagyböjti zenés áhítat lesz. Közreműködik: Tímár Kinga operaénekesnő – szoprán, 
Németi Gergely operaénekes – tenor és Schwarz Dorothea orgona.

Február 22-én, Hamvazószerdán kezdetét vette a nagyböjti időszak, előkészü-
leti idő Húsvét ünnepére. Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap! Nagy-
böjt péntekjein kötelező a hústól való önmegtartóztatás. Keressük az alkalmat a 
napi elcsendesedésre, lelki elmélyülésre, húsvéti szentgyónás elvégzésére. Jelez-
zétek idős és beteg testvéreinket, hogy a húsvéti szentségekkel meglátogathassam 
őket az egyéni egyeztetetést követően. 

KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK
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SZENTMISÉK

magam felismert és választott hivatását/életét csakis szabadságban megélt enge-
delmességgel lehet vállalni. 

Ennek fényében pedig a maga mélységében ragyog az engedelmesség és sza-
badság csodálatos emberi érzése. Isten bár engedelmességet kér az első ember-
pártól, mégis meghagyja szabadságát. S ebben a pillanatban az engedelmesség 
és szabadság látszólagos szembekerülése megszűnik. Hiszen mindenekelőtt Isten 
ember iránti végtelen szeretete és bizalma sugárzik belőle. Ez a bizalom pedig en-
gedelmességet vált ki belőlem.

Krisztus példájára szabad vagyok arra, hogy odaadjam életem, azaz szeretetben 
éljek.

Tibor atya

Balingen március 4. szombat 16.00 óra

Schwäbisch-Gmünd március 5. vasárnap   9.30 óra

Stuttgart március 5. vasárnap 15.00 óra

Biberach (Dreifaltigkeitskirche) március 11. szombat 16.45 óra

Weingarten (Heilig Geist Kirche) március 12. vasárnap   9.00 óra

Ulm (igeistentisztelet) március 12. vasárnap 15.00 óra

Heidenheim március 18. szombat 15.30 óra

Stuttgart március 19. vasárnap 11.30 óra

Eislingen március 19. vasárnap 15.30 óra

Tuttlingen március 25. szombat 16.00 óra

Böblingen március 26. vasárnap   9.30 óra

Heilbronn március 26. vasárnap 15.30 óra


