
A kecskepásztor 
püspök
SzEnt Szpiridon nEvE nálunk kEvéSSé iSmErt, pEdig A kElEti Egy-
háznAk oly kEdvES SzEntJE, mint SzEnt miklóS püSpök, AkinEk 
kortárSA volt – A hAgyomány SzErint Egy évbEn iS SzülEttEk. 
élEtét éS tiSztElEtét hASonló cSodák övEzik, mint A cSodAtévő 
mürAi püSpökét. 

270-ben született Cipruson. Szülőföldjén és korfu szigetén óriási tiszteletnek 
örvend, az elveszett ügyek és a kétségbeesett emberek védőszentjeként tartják 
számon. életéről keveset tudunk, annyi azonban bizonyos, hogy pásztorkodás-
ból élt. Felesége halála után trimifunt (tremetouszia) város püspökévé válasz-
tották, de egyszerű, alázatos életét, öltözékét nem volt hajlandó feladni ezután 
sem, a rábízott hívek mellett kecskéit és juhait továbbra is őrizte, ami sok egyhá-
zi személy rosszallását kiváltotta. Egyszerű szavaival, tiszta gondolkodásával a 
legfelkészültebb hitszónokokat és filozófusokat is meg tudta győzni. Az egyház-
történészek szerint részt vett a 325-ös nikaiai zsinaton. Egyik ellenzője, mikor 
meglátta a püspököt, így mordult fel magában: „Mit akar itt ez a kecskepásztor?” 
A kecskepásztor püspök azonban egyszerű szavaival az ariánusokkal szemben 
bebizonyította a Szentháromság egységét, s számtalan csodája mellett ezután 
is sokakat térített meg. 

Szent Szpiridon püspök példája lebegjen szemünk előtt. nem a földi 
pompát kell keresnünk, nem a külsőségekben kell kitűnnünk, nem az szá-
mít, mi a foglalkozásunk, beosztásunk. Az számít, mit teszünk, hogyan 
tanúskodunk krisztusról, és hogyan éljük meg az Evangéliumot. 

Szent Szpiridon emlékét december 12-én ünnepeljük.

érték

Cselényi István Gábor

A boldogSág 
ígérEtE
 

Csöndes a templom.
A város távoli zsongás:
árusok áradatától
hangos a tér már.
Szentély mélyén ősz pap
hangja zsolozsmáz.
Néha a lángnyelv
meg-meglebben a gyertyán:
átsuhan egy-egy arc,
árnyék a homályban.
Mária lép be a kinti
reggeli fényből.
éteri felhő – elfödi
könnyű ruhája.
Nincs arany ékszere, dísze,
a két szeme csillog.
Eltűnik, arca se látszik
a nép tömegéből.
Áll, ajkáról halk ima
száll föl az Úrhoz.
 
S amíg a márványoszlopok alatt
a hívő nép esdő fohásza száll
boldogabb életért,
a köztük megbúvó názáreti leány
titkon már kész a csöndes napra tán,
midőn a boldogság Ígéretét:
az életet hordozza majd.
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Áldott karácsonyt 
és hitben megerősödött új évet kívánunk!

Cselényi István Gábor

Rendhagyó
karácsonyi ima
 

Csak azt kérem,
„Jézuska” ne légy sohasem...
Ne legyél soha játékkényszer,
mit a megszokás
aranypapírba csomagolt.
 
Ne kérd az Atyát,
hogy dédelgessen tenyerén.
Légy nekem inkább
feladat, nyűg, kényszerűség.
 
Add, hogy tüzes ostorként
lelkiismeretembe bocsássalak
s ott találjalak meg
a hétköznapi élet
szövevénye alatt.
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