
V. évfolyam 10. szám  2017. október 

Nem csak kenyérrel él az ember…. 

Ha az Isten panaszkönyvet adna most a kezünkbe, azt gondolom, hogy nagyon gyorsan tele 

tudnánk írni! Szinte hivatásszerűen elégedetlenek vagyunk! Naponta és folyamatosan!      

A zaklatott és mesterségesen felgyorsított élet miatt sok mindenben bizonytalanok lettünk,  

ezért sokszor nem találjuk helyünket a családban, a munkahelyen és talán a világban sem. 

Szertefoszló álmaink elégedetlenséget szülnek, a sok csalódás pedig reménytelenné teszi 

az embert. 

Mindig gondterheltek vagyunk, pedig ma is vannak apró örömeink. Talán nem kellene 

belehajszolni magunkat a boldogtalanságba. Dicsekszünk szenvedéseinkkel, 

sikertelenségeinkkel. Amikor mindezzel nyakon öntjük gyermekeinket, előbb-utóbb 

sikerül minden keserűségünket átültetni beléjük. 

Ha ilyennek lát és tapasztal meg bennünket a következő nemzedék, nem valószínű, hogy 

boldog jövőt tudnak maguknak álmodni! 

Remény nélkül nem lehet felkészülni az életre! Bennünket, felnőtteket terhel a felelősség 
azért, mert elfeledkeztünk a régi igazságról: „nem csak kenyérrel él az ember”!  

A keresztényeket az optimizmus kell, hogy jellemezze! Mi hisszük, hogy az Isten által 

teremtett világ jó, az ember az, aki tönkre teszi környezetét és önmagát is. Éppen ezért a 

megoldás nem a menekülés, hanem önmagunk megismerése! 

A beteg embert is csak úgy lehet meggyógyítani, ha ismerjük az egészséges embert is! 

Mi Jézusban véljük felismerni emberségünk igazi arcát! Ő volt az, aki megmutatta 

korlátlan lehetőségeinket a szeretetben! Eddig is mérhetetlen tömegeknek adott erőt és 

bátorítást, hogy az ismeretlen jövőt felvállalhassák!  

Mégis korosztályok nőttek fel abban a tudatban, hogy az ember egymagában is képes saját 

sorsát irányítani. Hogy mekkora tévedés áldozatai lettek, ezt most a saját bőrükön 

tapasztalják! 

Segíteni szeretnénk! Lassan újra alkalmassá érik az idő arra, hogy az egyház kipróbált, 
igazi értékeket közvetítsen! Szeretnénk mindenkihez eljuttatni a krisztusi örömhírt!  

A gyereknek ugyanis nem csak testben, hanem lélekben is növekednie kell, mert csak 
akkor válhat nyíltszívű, kiegyensúlyozott felnőtté! Az egyházi iskolák, és a hitoktatók 
ebben a növekedésben szeretnének segíteni!  

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van” – s ha ezt a csomagot nem 

utasítod vissza, mi segítünk kibontani! 

Damjanovics József  



Az Úr meglátta 
 

A naimi ifjú feltámasztásának történetében Szent Lukács evangélista az 
irgalmas és emberszerető Istennek gondviselő és életadó szeretetét hirdeti meg.  

A teremtéstörténetben „Isten látta” (Ter 1), hogy mindaz, amit alkotott jó, 
vagyis a teremtés jóságában a Teremtő kinyilatkoztatta jóságát. Ezt a jót a bűn 
rontotta meg. A „bűn zsoldja a halál” (Róm 6,23), vagyis a bűn következménye a 
halál, amely a „sátán irigysége révén a világba jött” (Bölcs 2,24). A halál elválaszt, 
rombol, fájdalmat okoz. Elválasztja az élőt és a holtat, rombolja az életnek a 
teremtésben a jóra kapott meghívását és fájdalommal párosul úgy a haldokló 
emberben, mint azokban a személyekben, akik elvesztik szeretteiket. 

„Amikor meglátta, megesett rajta a szíve, és megszólította” (Lk 7,13).      
Ott, Naim városának kapujánál Jézusban az Isten látta meg az egyetlen fiát temető 
özvegyasszonyt. Jézus Krisztus Istennek Egyszülött Fia és Igéje, a cselekvő, az 
Atya örök kimondott Szava, a teremtő és újjáteremtő isteni erejű Szó, aki „értünk, 
emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a 
Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett” (Hitvallás). Ő látta meg, Ő vette 
észre, Ő kezdeményezett. 

Az együttérző, a „megesett szívű” Jézusban hitünk által felismerhető úgy a 
tékozló fiát örök szeretetébe visszaölelő Atya megbocsátása, mint az irgalmas 
szamaritánus szolgálata. A naimi ifjú feltámasztásának történetében nincs kérés, de 
van a „megesett szív”, amely nem kérdezett, nem fontolgatott, nem támasztott 
elvárásokat, hanem kezdeményezett.  

A mi Urunk, Jézus Krisztus szólt. Maga az Élet szólt: „kelj föl”! A halott ifjú 
feltámasztásában Jézus igazolta, hogy Ő a megígért Messiás, Ő a Krisztus, az Isten 
Fia. Jézus Krisztusnak ez a csodája üzenet. Egyetemes jelentőségű, ahogyan Lázár 
feltámasztása. Isten szeretete erősebb a halálnál, legyőzi, megrontja a halált saját 
kereszthalálában. 

Akkor ott Naimban két menet indult el. Az egyik a Krisztust körülvevők 
örömteli menete, a másik egy halottas menet. Az egyikben Krisztus, a másikban a 
koporsó ment elől. A két menet találkozott. Megtörtént a feltámasztás. A két menet 
egyetlen, Krisztust dicsőítő boldog menetté változott. Egyházunk temetési 
menetében nem a koporsó megy elől, hanem a kereszt és a pap, annak a reménynek 
a jelei, hogy a sírgödör nem más, mint a naimi kapu. Nem a halál győzelmét jelző 
koporsó, hanem a feltámadás győzelmét jelző kereszt és pap megy elől.            
Nem egyszerűen eltemetjük halottunkat, hanem átadjuk a másik menetnek, 
Krisztusnak, a Feltámadott Úrnak.  

A feltámasztott naimi ifjút az Úr visszaadta anyjának. Erre a földi létezésre 
kapott időt. A fiú és az édesanyja tudták, hogy a halál továbbra is kikerülhetetlenül 
vár rájuk, de immár azt is tudták, hogy a halál már soha többé nem ugyanaz, mint 
ami eddig volt. Krisztus kinyilatkoztatta hatalmát a halál fölött: a halál legyőzött 
ellenség. Ez evangélium, örömhír! 

Thodory Ferenc 
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Ikon és liturgia 

Nagyon szoros összefüggés 
van az liturgikus szertartások 
és a szent ikonok között. 
Számomra nehéz elképzelni a 
liturgiát ikonok nélkül.          
A liturgia fenntartja az 
ikonokat, az ikonok 
fenntartják a liturgiát.           
Az egyházi életnek 
visszavonhatatlan részévé 
váltak. Görögkatolikus 
egyházunkat és szertartásainkat nem tudom megérteni ikonok nélkül.        
A szentségi élet és az ikonok az egyházban elválasztatlan egységet alkotnak.  

Együtt hirdetik az azonos hitet, amely Jézus Krisztusban van és általa 
nyerhető el. Krisztus Isten képmása, így minden ikon hordozza magán a 
Krisztusi, végül is az Atya képét. Az ikonok ugyanazokat az igazságokat és 
szavakat közvetítik, amit a szentírás mond, a szent atyák prédikáltak, amelyeket 
az imádságaik és himnuszok szövegei ma is hűen átadnak. Amit a hang 
kommunikál, a kép ugyanezt mutatja csak szótlanul. Az ikonográfiában a 
színek és formák ugyanazokat az érzelmeket pengetnek meg bennünk, mint az 
énekeink szövege és dallama: az evangéliumot hirdetik nekünk.  

De ki is egészítik egymást az ikon és a liturgia, teljessé teszik 
egymást, ezért a templomainkban a szakrális művészetek kettős dimenziót 
hordoznak. Egyszer a lényeget fejezik ki, ami változatlan és örök, de 
ugyanakkor változatos formában és kifejezésekben különböző időkben és 
helyeken fejezik ki ugyanazt.  

Az ikon nem azért nagyszerű, mert meghatározott művészeti stílus vagy 
kifejezésmód rejtőzik benne, hanem mert helyesen osztja meg velünk azt az 
igazságot, amit a szertartásaink szövegei is elmondanak. Az ikongráfia a 
teológia óceánján olyan, mint egy hajó, amely a megfelelő kikötőbe viszi az 
értelmünket, és ott hitünk igazságait biztonságban tartja, generációról- 
generációra, és ilyen értelemben össze is köt minket. Vagyis az ikon, mint hajó, 
olyan eszköz, amelyben egyszerre lehet megtapasztalni a végest és a végtelent. 
Így a Szent Liturgia az ikonokkal egy apokalipszissé válik számunkra, amely 
eltávolítja az értelem elől a fátyolt és ég és föld között találjuk magunkat Isten 
országában.  

Pacsai János 
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Rossz gondolatok gyötörnek… 

Sajnos az emberben nincsenek csak jó gondolatok, amelyek Istentől 

származnak és örömet hoznak nekünk, hanem jelen van a gonosz is.               

Az ördög sugalmaz gondolatokat, amelyek képesek az embert tönkretenni.       

A bűn természetes révén eltérít a helyes úttól, az ördög a gonosz gondolatok 

forrása. Ezek a gondolatok az ördög háborújának csak a kezdetei. Bűnt követek 

el, vagyis letérek a helyes útról. Nem Isten ki nem fogyó boldogságának 

Országa felé tartok, hanem a totális megsemmisülés felé. Ha a bűnt gerjesztő 

gondolatok bevetik magunkat az értelmünkbe, akkor a szenvedélyeink 

elkezdenek növekedni, újból és újból megismétlődnek, az ember a 

szenvedélyek rabszolgájává válik. Olyan a rossz gondolat, mint a fészekbe 

rakott tojás, amely hevítve kikel. A gondolatokat is, ha hevítjük, életre kelnek. 

A rossz gondolatokról minél előbb el kell keríteni a figyelmet. 

„Megkérdezte Anub abba Poimén abbát a tisztátalan gondolatokról, 

amelyeket az ember szíve szül, és a hiú vágyakról. Azt mondta neki Poimén 

abba: „Vajon hősködik-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele? Te se adj nekik 

helyet, se ne gyönyörködj bennük, és semmit sem fognak tenni!” (Poimén 15.) 

„József abba ugyanerről a témáról kérdezte meg, és így szólt hozzá Poimén 

abba: „Amint ha valaki kígyót és skorpiót dob egy edénybe és ledugaszolja, 

biztos, hogy egy idő múlva elpusztulnak, így múlnak el a kitartó türelem által a 

gonosz gondolatok is, melyeket a démonok sarjasztanak.” (Poimén 21.) 

„Egy testvér jött Poimén abbához, és így szólt hozzá: „Abba, sok 

gondolat támad rám, és veszélybe sodornak.” Erre az öreg kivezette a szabad 

levegőre, és azt mondta: „Teregesd ki köpenyedet, és fogd be a szelet!”            

Ő azt mondta: „Nem tudom megtenni.” Erre így szólt az öreg: „Ha ezt nem 

tudod megtenni, akkor azt sem tudod megakadályozni, hogy jöjjenek a 

gondolatok, de az hatalmadban áll, hogy ellenállj nekik!” (Poimén 28.) 

„Izajás abba megkérdezte Poimén abbát a szennyes gondolatokról.     

Azt mondta neki Poimén abba: „Ahogy egy tele szekrény ruha is idővel 

tönkremegy, ha nem nyúlnak hozzá, úgy van ez a gondolatokkal is: ha testileg 

nem hajtjuk végre őket, idővel eltűnnek vagy tönkremennek.” (Poimén 20) 



Nem tudjuk megakadályozni, hogy gondolataink megtámadjanak bennünket, 

de ha küzdünk ellenük, akkor Isten erejével ki tudunk szabadulni öleléséből. 

Ezért fontos a gyónásnál is, hogy a gyóntató előtt feltárjuk kínzó 

gondolatainkat, hiszen amikor a gondolatok megjelennek szóban, az Ige, az Úr 

legyőzi őket és belső békét hoz.  

A gyóntató fel van ruházva azzal a bölcsességgel, amivel Isten segíti őt, 

hogy megszabaduljunk ezektől a gondolatoktól.  

Szeretettel: Lelkiatyád  
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Dátum   Program       

Október 14-15.     A kegykép búcsúja 

Október 21.      Rózsafűzéresek lelki napja 

Elérhetőség: 

Tel/Fax: 46/320-035, 06/30/5151-368 

e-mail:     iktusz1@gmail.com 

 

Ferenc pápa  @ferencpapa  szeptember 23. 

Ha hűségesek vagyunk Krisztushoz, és a jót 

tesszük, tovább tudjuk adni az Isten 

reményéből fakadó fényt.  

Ferenc pápa  @ferencpapa  szeptember 20. 

A reményteli szív nem zárkózik be a 

sötétségbe, nem ragad meg a múltban, hanem 

képes a jövőbe tekinteni.  

https://twitter.com/ferencpapa
https://twitter.com/ferencpapa


Boldogasszony Anyánk 

A kötet kétezer esztendő legszebb Mária-imáit adja közre: szentek, írók, 

gondolkodók, pápák, államférfiak, uralkodók fohászait. A műben kiemelt 

helyet kapott Szent II. János Pál pápa, akit korunk egyik legnagyobb Mária-

tisztelőjeként ismert meg a világ. 

 

 

 

 

 

 

Ifjúsági Biblia – Y Biblia 

Ferenc pápa ezekkel a szavakkal ajánlja az Ifjúsági Bibliát: 

„Nagyon tetszik nekem ez az ifjúsági Biblia. Igazán sokszínű, 

rengeteg vallomás van benne, szenteknek és fiataloknak a 

tanúságtétele. Arra csábít, hogy aki kézbe veszi, elkezdje 

olvasni, és csak az utolsó oldalon hagyja abba.” 

 

 

A tigris tíz szeme 

A kötet a szír kereszténység kevéssé ismert világába 

kalauzolja el az olvasót. A könyv nem száraz történeti 

munka, hanem útleírás: A “Kelet Szent Hegyére” tett 

utazás állomásain keresztül villantja fel a közel-keleti 

történelem és lelkiség egyes korszakait. 
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Baba—mama foglalkozás 

Szeretettel várunk minden anyukát és babáját (0-3 éves korig),  

a Missziós Irodában!  

(3526 Miskolc, Szeles utca 35.) 
 

Októberi foglalkozások időpontjai: 

2017. 10. 10. (kedd): 16:30-17:15 

2017. 10. 24. (kedd): 16:30-17:15 
 

Ölbeli játékok, mondókák, énekek, 

kötetlen játék, beszélgetés...  

Érdeklődni lehet: Bárányné Nagy Melindánál 06-30-630-5202 

Gesztenye-kukacok 

Megékezett az ősz és ezzel együtt eljött a gesztenyegyűjtés 
ideje is. Ha már sok gesztenyétek összegyűlt készíthettek 
belőle gesztenye-kukacot. Ehhez nem is lesz másra 
szükségetek, mint egy hosszú cérnára, egy vastag hústűre 
(vagy egyéb hegyes, lyukasztásra alkalmas eszközre) és egy 
alkoholos filctollra. 

Elkészítés: 

-A hústűvel lyukaszd ki a gesztenyéket.  
Csakis felnőtt segítséggel végezd!!! 

-A cérnára fűzd fel a kilyukasztott gesztenyéket és az így kapott lánc két végére 
köss egy-egy vastag csomót! 

-Rajzolj szemet, szájat, orrot a kukacodnak! 

Ezzel el is készültél a saját kukacoddal. Ha többet is 
csináltok, akkor otthon testvérrel/baráttal kezdődhet 
is a kukacverseny! :-) 

Bárányné Nagy Melinda 



 

A cikkeket vagy véleményüket a következő e-mail címre várjuk: missziosiroda@gmail.com 

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapzárta: előző hónap 25. 

Kiadja: A Miskolci Egyházmegye Missziós Irodája — MI 

Ezt a hírlevelet Csoma Zsuzsanna szerkesztette. (tel.: 06 30 9577069) 

Felelős  kiadó: Juhász Géza első helynök (tel.: 06 30 7426266) 


