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CIC.re való hivatkozást. Bízva abban, hogy 
egyszer a Bokor közösségei felnőnek arra az 
elkötelezettségi szintre, hogy nem CIC. hanem a 
szolgálat határozza meg, hogy ki ül az asztalfőn 
egy -egy közösségi alkalommal az eucharisztiát 
megünnepelve. Ebben talán mindketten 
egyetértünk.  

Sok évtizedes testvérbarátságra való tekintettel: 
Üdv. Öcsi  

 

 

HOLLAY KERESZTÉLY 

AZ ÚGYNEVEZETT 
SZENTSÉGEK… 

 

A KERESZTELÉS 

Természetesen az „eredeti-bűn” eltörlése mondva 
csinált ok; semmi értelme, a fogalom teljesen biblia-
ellenes szülemény. 

A zsidóknál a körülmetélés a fiú bevétele a vallási 
kötelékbe, Isten áldásával megerősítve (az előírt 
áldozatokkal). 

A keresztelés tulajdonképen ennek a pótlása. 

Mi is volna az értelme, funkciója egy felvilágosult 
keresztény életében? 

Hálát adni a Mennyei Atyánknak az újszülött 
megérkezéséért, együtt örülni a szülőkkel. 

Kik örülnek együtt?  

Rokonok, barátok, akik körül veszik az újszülöttet, 
de még inkább az újszülött édesanyját, szüleit. 
(persze az örömet finomítani kell, ha nyilvánvalóan 
nem egészséges a kicsi!) 

Ha az édesanya elsőszülöttje az, akinek örülünk, 
mennyi segítségre szorul. Mennyi ijedtség, izgalom 
kíséri az első napokat. Nem issza éjjel azt az üdítő 
teácskát – persze mert elfelejtette kilyukasztani azt a 
cumit. Idegenkedik a kis kanáltól – túl hidegen vagy 
melegen nyomtam a kis szájába. És így tovább sok-
sok apróság, amiben szép szóval, tanáccsal 
segíthetnek a kezdőknek. 

Ha már a negyedik gyermek érkezett meg, akkor a 
feltornyosuló gondokban segíthet nagyon a 
közösség. 

Tehát közösség nélkül értelmetlen szertartás lenne a 
„befogadás”.  

Igen: lehetne valami énekléssel, ünnepélyességgel 
kiemelni ezt a napot a hétköznapokból. 

Ennek csak akkor van értelme, ha folytatása is 
következik, például egy év múlva, legalább 
néhányan megünnepelve az anya szülés-napját. Mit 
csinál a kis egyéves? 

A pelenka után jönnek az újabb leckék, s segítségre, 
tanácsra mindig lesz szükség; még akkor is, ha 
látszólag már végképpen a saját lábára állt az 
egykori újszülött. 

Tehát ennek a „szentségnek” akkor van értelme, ha 
ez az új család köré fonódó melegebb fészket is 
jelent. Egyszóval: közösséget is létrehoz, akik 
egymás kezét fogva, mint valami körtáncban, valami 
magasabb eszmeiségben ötvöződnek, magasabb 
szinten kezdenek élni! 

A formalitás, hogy a szokás kedvéért valami 
vizecskével megnedvesítsék a kicsike kobakját, 
esetleg csak annyit jelent, hogy a nagymama 
békésebben fogja látni a világot, megnyugszik, hogy 
az unokája meg van keresztelve, s a plébános úr is 
eggyel szaporíthatja a megkereszteltek lajstromát.  

Hogyan tud utána járni, érdeklődni, hogy mi lett a 
kétezredik csöppséggel? Egyszerre is több ezren 
tartoznak a templomához! 

A liberális, felvilágosulás útját választó 
kereszténység előtt rengeteg kérdés áll, állna, ha 
nem látnánk be, hogy tulajdonképpen nagyon 
egyszerű, természetes mozzanatokról van szó, mint 
amilyen egyszerű a filozófiák, teológiák, vallások 
istene helyett, a Mi Mennyei Atyánkhoz való lehető 
legmelegebb odabújás! 

Olyan Istenhez, aki gazdagabb minden formánál, 
tehát minden formában fel tud ismerni bennünket; 
bár az elavult formákat nem tartja szerencsésnek, 
mert többnyire másfelé visznek, vakvágányra, mint 
a rosszul kezelt váltó a vonatot. 

*** 
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AZ ELSŐ ÁLDOZÁS 

A Szent Kenyér magunkhoz-vételét „áldozás”-nak 
nevezni teljes tévedés, ami csakis a magyarban 
fordul elő! 

A latin-, germán-, szláv nyelvekben is a 
„communio”, a „közösség” szó megfelelő formáját 
használják. 

Ez a latin szó viszont közel jár a lényeghez: a Jézus 
által ajánlott közösség létrejöttéhez, az egymást 
szerető emberek közösségéhez. 

Akit meghívok ebédre, ahhoz biztosan valami 
barátság is fűz; a közös evés általában összeköti az 
embereket. 

Jézus tanította a tanítványait, együtt hajózott velük, 
a szemük láttára szóba állt szegényekkel, súlyos 
betegekkel, de a búcsú alkalmát a lábmosás utáni 
közös evéssel pecsételte meg, szeretete jeléül. 

„Arról ismerje föl mindenki, hogy a tanítványaim 
vagytok, hogy szeretitek egymást” (Jn. 13 /35). – 
Mondta Jézus a közös vacsora után. 

Tehát: a közös vacsora és az egymást szerető 
közösség összetartozó fogalmak. 

Erre az összetartozásra, közösségre kellene 
ránevelnünk a gyermekeinket. 

A vacsora elemei: a családfő kézbe veszi a kenyeret, 
hálát ad, megtöri a kenyeret és szétosztja azt. Ezt 
tette Jézus is az utolsó összejövetelükön, s Pál is ezt 
tette a széteső félben levő hajón Málta alatt (Ap. 
csel. 27/35). 

Egy mai családfő: azt a szép vekni kenyeret kézbe 
veszi, s régi szokás szerint keresztet rajzol a hátára – 
ha egy kicsit elmélyültebb, akkor ez a kereszt a 
Mennyei Atyára való gondolást jelenti, aki lehetővé 
tette azt, hogy van mit a kezébe vennie.  

Jelenti a hálaadást – görögül: eucharisztia –, innen 
van az, hogy az eucharisztia szó az étkezést jelenti! 

Ma gyakran szeletelt kenyeret veszünk vagy 
péksüteményt, ilyenkor is gondolnunk kellene egy 
pillanatra Arra, akitől kapjuk: „Aki ételt, italt adott, 
annak neve legyen áldott”. 

S arra is, hogy ilyenkor a családfő vagy családanya 
az összetartó erő, aki az ennivaló szétosztásával 
megteremti a közösség melegét. Az értelmét a 
magyar mondásnak, hogy „egy kenyéren élünk”. 

A név áldása, dicsérete a hálaadás formulája („Te 
Deum”, „Gloria”). 

(A zsidók húsvéti vacsoránál egy széket és egy 
terítéket üresen hagynak a várt Illés számára). 

Jézust talán nem kellene hívni, mert ő önként jelen 
van köztünk (Mt. 18/20) . „Ahol ugyanis ketten vagy 
hárman összegyűlnek nevemben, ott vagyok 
közöttük”. Sőt egy kicsit fonák is, mert mi vagyunk 
az Ő vendégei! Lásd: a kenyér-szaporításokat. 

Tehát nem kell átváltoztatni a kenyeret, mert Jézus 
már a 3. ember után ott csücsül közöttünk! 

Mit jelent az, hogy Jézus nevében összejönni, vagy 
ahogyan az utolsó vacsorán kérte: a közös 
étkezéskor Őrá is gondolni? 

Az Ő személye jelenti a tanítását, minden 
útmutatását. 

Erről Ő gyakran átvitt értelemben az „élő vizet 
említve beszélt”, az étel egyenlő az Atya akaratának 
a teljesítésével. Az ellentétes értelemben pedig a 
„farizeusok kovásza”. 

Az Ő nevében összejönni azt jelenti, hogy a 
tanításával foglalkozni, beszélgetni róla, magunkra 
venni. 

Természetesen ez nem történhet így minden nap, de 
ünnepélyesebb alkalmakkor ki kellene teljesednie a 
hálaadásnak, összejövetelnek úgy, hogy közben 
egy-egy részt a Szentírásból felolvasunk, s 
elgondolkodunk rajta.  

A gyakorlat az, hogy megindul a pletykálkodás, 
vicc-mesélés, s még jó, ha nem csúszunk el egy 
kicsit sikamlósabb tájak felé. 

Természetesen egy kis lelki emelkedettség után, 
vidulhatunk is, jó kedvünk is lehet; lásd a Kánai 
Menyegző történetét! Nem kell szégyellenünk, hogy 
emberek vagyunk. 

A kicsinyek ott ülnek a macska asztalnál, de 
ahogyan növekszenek, értelmesednek, megéreznek 
valamit a felnőttek gyakorlatából, s csak rajtunk 
múlik, hogy mennyire engedjük őket közel a nagy 
asztalhoz, mikor ültetjük őket magunk közé. 

Kérdés: kell-e ennek ünnepélyes formát adni? –
Lehet?!  

Vagy szépen belenőnek a felnőttek világába, már, ha 
van ilyen! 
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A tündi-bündi kis menyasszonykák, a hitoktató 
nénik öröme -, hiszen ezek még elhittek neki 
mindent, s a giccses Jézus-Jézuska éneket is 
elénekelték valahogyan a felnőttek örömére. 

Ki keresi vissza, hogy mi lett ebből a bájos 
alkalomból később, hol tartanak ezek a szép fehér 
ruhácskák?! 

Jobb, ha a gyermeket előbb, korábban már 
felnőttnek hisszük, s lassan-lassan értetjük meg 
velük a közösség értelmét.  

A mi számunkra is ez egy folyamat, fejlődés, s csak 
igazán nagy pillanatokban tud valami mennyei 
kilátásba torkollni a Jézussal elköltött Vacsora, a 
közösségben megélt Istenhez való felemelkedés 
csodája. 

*** 

A BÉRMÁLÁS - KONFIRMÁLÁS 

Felnőtté válás 

Tulajdonképpen ez egy kezdet. Kezdete annak, hogy 
az anyagi élet összefüggésein túl (eszem, hogy 
gyarapodjak; tanulok, hogy tudjak számolni; testem 
egészségéért edzem magam stb.), az élet tágabb 
összefüggéseit is megértsem. A társadalmi 
viszonyokat – erkölcs, jog. Életünk céljának 
lehetőségeit – a szellemi szintem kitágulásának 
lehetőségeit – tudomány, művészet; s mindezek egy 
nagyobb egységben való szemlélését, a Végtelen 
megsejdítését, s ha van érzékem hozzá, akkor a 
végtelen mögött az Abszolút Személy felfedezését, 
az Örökkévalóval való személyes találkozást, mint 
az emberi fejlődésem csúcspontját. 

A Szent-Lélekkel való eltelés. 

Nincsen két Isten! 

A János evangélium elején mondja Jézus: „az Isten 
Szellem”. Az a szellem, aki a „vizek fölött lebegett” 
a teremtéskor; az Alkotó Lélek. 

A Szentlélek, a Szent Szellem Őbelőle annyi, 
amennyit fiatalon, a bérmáláskor éppen be tudok 
fogadni én. 

Jó bort szeretnék venni: kimosom az üvegjeimet, s 
felkeresek egy olyan pincét, ahol remélhetőleg 
nagyon kiváló bort kaphatok. 

Bor nélkül nincsen sok értelme az üveg-
mosogatásnak, de ahhoz, hogy hazavihessek 
valamennyit a jó italból, szükségem van az edényre. 

Bemerítkezés, megtisztulás, keresztelkedés, a 
bűnbánat jelenti az edény megtisztítását, amire az 
isteni felelet: az Ő Lelkéből való részesedés. 

A Baptista János fellépésekor Jézus megtisztult és 
elnyert az isteni szellemből annyit, amennyit csak 
akkor és ott tudott. (az Atya nagyobb nálam –Ján. 
14/28)  

Amikor Jézus a tanítványainak megígéri az Isteni 
Lelket (Ján. 15/3), tisztázza, hogy „ti már tiszták 
vagytok a tanítás által”, tehát pünkösdkor ők már 
készen álltak a Lélek befogadására. 

Cezáreában megfordult a sorrend: Péter tanításának 
a hatására elnyerték Kornéliuszék a Lelket. (Ap. 
csel. 10). Igen, a bor maga is tisztít, az alkohol 
sterilizál, tehát akkor és ott a keresztelés már csak 
forma volt. (Ján. 1/33). 

Jézus az, aki majd a Szent Szellemmel (Pneumával) 
és tűzzel (pür) fog tisztítani; a tűz szintén tisztít.  

Összefoglalva: a keresztség és a bérmálás két 
szorosan összetartozó mozzanat: részünkről a 
megtisztulás, Mennyei Atyánk részérő a korlátlan 
Szellemmel, szeretettel, tűzzel való ellátás. 

*** 

A HÁZASSÁG… 

Egy életre szóló feladat csomag. 

Alapja egy biológiai törvényszerűség: a faj 
fenntartása. 

Amennyiben több az ember az állatnál, annyiban 
ezen az alaptörvényen is fölül kell emelkednie az 
embernek. 

Az állatnál ez természetesen működik, nem kell és 
nem is lehet beleszólni lényegesen. 

Az ember az állati ösztöneivel kapcsolatban 
elbizonytalanodik, mint ahogyan elbizonytalanodik 
egy autóversenyző, ha autószerelésről van szó, vagy 
egy zongoraművész ha javítania kell a zongora 
mechanizmusát. Valószínűleg sok mindent megért a 
szerelő munkájából, bizonyos feladatokat talán meg 
is tud csinálni, de sok mindent el is tud rontani. 

Az embernek is dolga a fajfenntartás, de nem 
kizárólagosan. 

Az „ember” szó sokkal többet jelent, mint az állat 
kifejezés. 
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Amikor azt mondjuk, hogy az embernek „lelke van”, 
akkor ez azt jelenti, hogy a foganástól kezdve többet 
kap, mint a biológiai élet; szellemi tudást, erkölcsöt, 
lelkiismeretet. Ezek a plusz hozományok nagyban 
felülírják a fajfenntartás kötelezettségét. 

Az emberi faj fenntartásához szükség van a 
tudományra, erkölcsre, lelkiismeretre, tehát ha 
valaki nem vesz részt, vagy nem tud részt venni a 
biológiai fajfenntartásban, attól még igen komoly 
részt vállalhat ezen emberi feladatban. 

A tudomány. 

Éppen korunkra fejlődött ki az orvostudománynak 
az az igen finom, roppant sok tudást igénylő ága, 
amely a gyermeket kívánó, de természetes úton 
meg-nem-kapó házaspárnak, az utódok 
megszerzésének lehetőségét nyújtja. 

Az emberi életet nagyban segítő többi tudományt e 
helyen nem kell felsorolnunk. 

Az erkölcs. 

Az ember közösségi lény. E közösséget nevezzük 
táradalomnak. 

Ha az erkölcsöt szilárd szabályok, törvényes 
szigorúság írja elő, akkor beszélek a jogról. 

De ezen túlmenően is beszélünk erkölcsről, 
amelynek igen nagyívű skálája van, kezdve a 
hétköznapi viselkedés szabályaitól (otthon, 
üzletben, forgalomban stb.) egészen a hatalom 
gyakorlásának a szabályáig. 

Lelkiismeret. 

Az erkölcs belátásának, gyakorlati 
megvalósításának egy igen finom fluidum a közege, 
mint egy láthatatlan, megfoghatatlan, de 
nélkülözhetetlen köztes anyag. Viszont, mert éppen 
ily nagyon megfoghatatlan, igen széles határok 
között létezik az emberek erkölcsi világában, kezdve 
a cinikus, szinte nulla lelkiismerettel rendelkező 
embertől, egészen a hősies fokig lelkiismeretesen 
élő emberig. 

Ahogyan a házasságban élő emberpár kétféle profilt 
képvisel - az a szerencsés eset, ha a kettő nem 
nagyon szól bele a másik dolgába a feltétlen bizalom 
alapján -, úgy a társadalmat is kétféle profil kellene, 
hogy vezesse. Ezek a profilok mégis természetesen 
átnyúlnak egymásba. Lényeg, hogy én a határomig 
lehetek szigorúan következetes, határozott, de a 

másik felségterületén legfeljebb csak tanácsadóként, 
javaslóként szerepelhetek. 

A sikeres társadalmakban mindig volt egy király és 
egy főpap. Az igazi, ha a kettő nem szól bele egymás 
dolgába, bár lényegesen összefüggő a cél. A király 
ne akarjon beleszólni a főpap dolgába, bár nem baj, 
ha neki is van fogalma az erkölcsről, s fordítva: a 
főpap se politizáljon. A cezaró-pápizmus vége 
Bizánc elbukása.    

Ugyanilyen baj, ha az egyik fél arcnélküli, s csak 
kiszolgálója a másik félnek, illetve fordítva; állam-
vallás vagy a vallás-állam-nak pusztitóak a 
következményei! 

A Szentírást egy kicsit finomítom: Mk. 10/9 „Amit 
tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza”. 
Kérdés: hogyan köt két embert Isten egybe? –Biztos, 
hogy nem a pap által! 

Isten az alkotó, s amikor két ember gyermeket alkot 
– valami addig nem létezőt hoz a világra -, akkor 
Isten „munkatársa”, segít Neki valamit összekötni. 

A válásnál lehet vagyont megosztani, lakást, 
értékeket, de gyermeket megosztani nem lehet! Az 
isteni egybekötés: hasonlít a papára, de a szeme 
éppen olyan, mint az anyjáé stb. Mindkét félnek az 
őseiktől hozott génjei, elválaszthatatlanul 
keverednek; szentségi házasság ide vagy oda! 

Pap barátom mesélte –megbotránkozva -: egy 
ismerős pár kapcsolatba került, s 3 gyermekük 
született, de nem volt „szentségi-házasság” a 
háttérben. Majd a férfi kilépett a kapcsolatból és egy 
másik nővel „szentségi-házasságot” kötött. Ugye, 
botrány? – a barátom is ezt mondta! 

Neveltetésünk rettenetes hiánya – akár egyházi, akár 
világi -, hogy ezt nem tudatosítjuk a fiatalsággal, s 
igen nagy számban hozzuk világra „csonka család”-
ban nevelkedő, felnövő frusztrált utódokat. 

Máshonnan nézve: ha az egyház hivatalosan is 
„felbont” egy házasságot, a felek akkor is elvált 
emberek maradnak! Ha már gyerek van, nincsen 
„szabadállapotúság”! Ezzel is mennyi későbbi 
feszültséget lehetne elkerülni! 

Igen: lehet, hogy az örökös veszekedés adta 
környezet több kárt okoz a gyermekeknek, mint a 
látszat együttlét – elfogadom. Mégis, ezzel együtt a 
fentieket sokkal jobban kellene tudatosítani. 
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Tisztázni kellene, hogy a házasság egy életre szóló 
társasjáték, hiszen a gyermekeink túlélnek minket, s 
végig előttük lebeg a képünk, a mintánk, nem lehet 
valahol közben abbahagyni!  

Játék közben egy valamit nem lehet megtenni: 
lesöpörni a bábukat az asztalról, mert nem tetszik 
nekem valami, nem készültem fel a vereségre. Meg 
kell tudnom oldani minden feszültséget, minden új 
kihívást, ami rendszerint csak azért tűnik újnak, mert 
én nem készültem fel rá, nincsen hozzá kulcsom. 
Vagy beletörik a kulcsom a zárba, vagy felfedezek 
magamban valami új tehetséget, s megizmosodva 
tudom folytatni a játékot. 

S ezzel naponta tudok újat alkotni, hisz a gyermeket 
is naponta szülöm tovább, s naponta vagyok Isten 
munkatársa! 

Tehát a házasság olyan sokszínű tud lenni, amennyi 
színt be tudunk fogadni a szivárványból, a Mennyei 
Atyánkból.   

Pomáz, 2015. 11. 11. 

 

LIPIEN MIHÁLY 

„A SZÓ ELSZÁLL…!” 
Nem hivatalosan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
dolgozójaként, a Bokor Katolikus Bázisközösség 
tagjaként és a keresztény-zsidó párbeszéd 
elkötelezett képviselőjeként érkeztem a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra.  

Az az eucharisztikus emlékkép volt előttem, amikor 
közösségi testvéreim még az 1989-es események 
előtt Baracskán töltötték börtönbüntetésüket a 
katonai szolgálatmegtagadásuk miatt. A közösségi 
szentmiséinken a konszekrált és a börtönbe 
bejuttatott keksz jelentette számukra a rendszeres 
áldozás és szentségimádás lehetőségét. Akkor még a 
Biblia is tiltva volt a börtönökben. 

Hálás szívvel gondolok munkahelyi vezetőimre, 
akik egy kiemelt ügy lefolytatása közben lehetőséget 
biztosítottak arra, hogy öt nap szabadságot vehessek 
ki. 

Két eucharisztikus olvasmánnyal készültem a nagy 
alkalomra. Szécsi József vallásfilozófusnak a 
Kongresszus honlapján található az eucharisztia 
történetét bemutató írása, és Gromon András 
legújabb könyvében a „Teste és vére?” című fejezet 
elolvasása adott lelkiekben felkészítő gondolatokat. 

A Kongresszus kiválasztott zsoltárszövege 
gyönyörűnek bizonyult: „Minden forrásom Belőled 
fakad!” (Zsolt. 87,7) Csak azt sajnálom, hogy a 
Szent István Társulat által kiadott Szentírásban nem 
ez a szép és eredeti szövegformula szerepel. 

Öt gyönyörű napot tölthettem el a Kongresszus 
Hungexpo rendezvényein. Megéreztem, hogy az 
otthoni családon túl az egész Földet átölelő nagy 
családnak is a tagja vagyok. A regisztrációt 
követően megkaptam a zarándokcsomagomat, 
melyben minden szükséges kincset megtaláltam, 
hogy otthonosan vehessek részt a programokon. A 
Bibliában pedig pontosan megtaláltam azt a helyet 
amelyet magaménak érezhettem az „A” pavilonban 
(Lk 18,13). A reggeli laudes, a katekézis, a 
tanúságtételek nagy hatást tettek rám. De az igazi 
nagy istenélményt a szentmisék jelentették. Az 
igeliturgiát követő szentbeszédek őszinték és 
tartalmasak voltak. A zenei részek pedig különösen 
felemelő lelki hatást váltottak ki bennem. Minden 
nap a misék után csak sokára indultam el ebédelni, 
hogy elraktározzam a sok-sok lelki ajándékot. Az 
ebéd utáni szünetekben pedig az ortodox faháznál 
gyönyörködtem az ikonmásolatokban. Az utolsó 
napon „búcsúfiaként” Rubljov Szentháromság 
ikonmásolatát választottam ki, hogy odahaza a 
helyettem is helytálló feleségemnek 
kedveskedhessek a házassági évfordulónkra. 

Délutánonként nem a sztár fakultációs 
programokból választottam, hanem oda mentem, 
ahol a világ távoli részéről érkező és kevésbé ismert 
előadó mondta el gondolatait, mutatta be 
közösségük életét. Meglepődve tapasztaltam, hogy 
még a nem sztár előadókat is százával jöttek 
meghallgatni. Az utolsó hungexpos napon Etienne 
Verő péntek délutáni fakultációját - a téma iránti 
érdeklődésem miatt - tudatosan választottam. 
Előadása (Eucharisztia, zsidó liturgia és Izrael 
misztériuma) magával ragadó volt. Külön 
dicsérendő, ahogy a hallgatóságot buzdította, hogy 
személyes jelenlétükkel tekintsenek bele a 
zsinagógai liturgiákba. 

Csodálatos öt napos lelkigyakorlatot töltöttem a 
Hungexpon. Nagyon szépen alakították ki a 
kápolnát, ahol öröm volt imádkozni. Köszönöm 
mindenkinek, aki ehhez az élményhez a legkisebb 
szolgálatával is hozzájárult. Külön örömmel töltött 
el, hogy a keleti keresztény testvéregyházak 
képviselői is jelen voltak ezen az eseményen. 

Ferenc pápa Magyarországra érkezését, a 
Szépművészeti Múzeumban lezajlott találkozásait és 
a záró szentmisét már a televízió előtt, családi 
körben néztem meg. Ekkor azonban eljött az a 
pillanat, amikor „eltörött a mécses”. Nem vagyok 


