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BÖJTÉ CSABA 

Elszántan a jó ügyért* 

Ft.UTCAI RÓBERT: Böjte Csaba ferences szerzetes 
megdönthetetlen értékrendjével méltán vívott ki magának 
rendkívüli népszer űséget mindenfelé a nagyvilágban. Ke-
vés ember van, aki ne hallott volna róla és a dévai gyere-
kekrő l. Nem véletlenül lett Magyar Örökség-díjas és 
2005-ben az Év Embere. 

1959-ben Kolozsvárott született . Tanulmányait Csík-
szeredán végezte. Az eredetileg autóvillamossági szere-
lőnek tanult Böjte Csaba civil foglalkozásainak föladása 
után egy évig élt remeteként a Hargitán , miközben el-
szántságának és akaraterejének próbájaként egy bányá-
ban dolgozott. '82-ben titokban jelentkezett a Ferences-
rendbe, majd gyulafehérvári és esztergomi teológiai ta-
nulmányai végén ' 89-ben pappá szentelték . Erdélybe va-
ló visszatérése és több állomáshelyen eltöltött szolgálata 
után '92-ben Dévára került , ahol az utcáról befogadott 
néhány árvával az oldalán beköltözött az évtizedek óta 
üresen álló, egykori Ferences-kolostorba. Az illegális 
épületfoglalás után hamar híre ment tevékenykedésének, 
és nemcsak Déváról, de egész Hunyad megyéb ő l és Dél-
Erdélybő l is hoztak hozzá árva gyermekeket , vagy olyan 
emberkéket, akik embertelen körülmények között, nyo-
morban teng ődtek , sokan közülük itt találkoztak el őször 
vízzel, villannyal, fés űvel, meleg étellel és szeretettel. Sa-
ját erejébő l szobákat újított fel ebben az épületben, id ő-
közben az egyház tulajdonába visszakerült ez a kolostor, 
és lakásonként vette meg ezeket a kis helyiségeket ott a 
kolostorban . A gyermekközpont fenntartása érdekében 
2002-ben megalakítja a Szent Ferenc Alapítványt, s az 
ide befolyó adományokból Böjte Csaba az elmúlt évek-
ben tucatnyi új telket és ingatlant vásárolt, amelyekb ő l 
újabb és újabb otthonok nyíltak vagy nyílnak hamarosan. 
Az árvaházak létrehozása és fenntartása mellett Erdély-
szerte számos magyar nyelv ű  iskola és osztály indításá-
ban segédkezik, ambiciózus tervei szerint egész Erdélyt 
átfogó gyermekváros-hálózatot szeretne teremteni, 
amely befogadhat minden árvát vagy olyan rászorulót, aki 
szeretetet, törődést, gondoskodást igényel. 

Most pedig következzék Böjte atya el őadása. 

Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit! 

2006/3, 6.  év f, 

Tetszik tudni, az úgy van legtöbbször, hogy a verse-
nyeken az emberek az első  helyezetteket, az els ő  hármat 
megtapsolják , virágot adnak neki, pezsg őt bontanak. 
Szóval nagy öröm van. Engem viszont mindig az utolsó 
érdekelt, a legutolsó. Úgy gondolom, hogy ő t kellene 
megpezsg őztetni , az ő  vállát megveregetni, mert le van 
törve, szomorú, hogy utolsó lett. Én mindig a kisebbet, a 
hátsót , a lemaradottat figyeltem és próbáltam rajta segíte-
ni. Erdélyben , a Zsil-völgyében a bányavidékeken sok a 
baleset, sok gyerek elvesztette a szüleit. Ahol a gyerek 
árva lesz, vagy a szülei elzüllenek , vagy valami nagyon ko-
moly gond van , ti. mostanság több mint négy millió román 
állampolgár ment el Spanyolországba , Olaszországba 
meg mindenfelé dolgozni, és így nagyon sok helyütt 
nincs otthon az apuka, s őt az anyuka sem, a gyerek ott 
maradt a nagymamával. Most egy anya vagy nagymama 
egyedül mit csinál a gyerekkel? Hát dolgozik, kínlódik, rit-
kán van a gyerekkel ideje, türelme tanulni. Ennek mi lesz 
a következménye? Az, hogy a gyerek reggel elkésik az is-
kolából, otthon felejti a füzetét , nem írja le a házi felada-
tot, nem tanul. Ilyenkor a tanítón ők , tanárok nagyon dü-
hösek lesznek, elkezdenek kiabálni a gyerekre, hogy 
ejnye-bejnye, meg mindenféle. A gyereken ha nem segít 
valaki, akkor mindig lejjebb kerül . Ugye, mindannyian úgy 
vagyunk vele, hogy ahol kudarcélményünk volt, onnan el-
maradunk , oda nem szívesen megyünk vissza, nem? Ki 
szereti, hogy kifütyüljék őt? És a gyerek elkezd lógni az 
iskolából. Ettő l aztán ugyan valóst a tanító nénik nem 
szoktak extázisba esni, hanem még jobban veszekednek 
a gyerekkel. A gyerekben n ő  a feszültség, hát mit tud 
ilyenkor csinálni? A tanító néni háta mögött mutat három-
négy kedves jelenetet, ettő l az egész osztály elkezd rö-
högni . Így a gyerek is valahogy egy kicsit fontos lesz, a 
középpontba kerül. Persze a tanár ett ő l aztán ugyan va-
lóst dühbe gurul , nyakon veri a gyereket. A gyerek hálá-
ból kiszúrja a kocsijának a gumiját. Szóval egy ilyen spi-
rálban nagyon -nagyon mélyre tud menni ez a gyerek. Mi-
kor aztán már olyan helyzet is volt, hogy fölgyújtotta a 
szomszédnak a cs ű rét meg a házát, meg mindenféle ba-
juk történik, hát akkor szoktak engem megkeresni. 
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Én azt tapasztaltam, hogy Isten selejtet nem teremt. 
Ezeket a gyerekeket is, bármennyire el vannak kanászo-
sodva, a jó Isten teremtette. Ha megnézik a Szentírást, 
Jézus soha nem áll neki, hogy úgy mondjam, szidni az 
embereket. Olyan szép az a történet például, amikor hús-
vét hajnalán Jézus föltámad, akkor nem azzal kezdi, hogy 
hát tudod mit Péter, ki vagy rúgva, mész a szemed világá-
ba, meg János, hát nekem Simon kellett a keresztet se-
gítsen hordozni, hát nem sül le a képedrő l a bő r! Nem ezt 
mondja, és nem azt mondja, hogy te Fülöp, mostan en-
gem Nikodémus kellett eltemessen, még a temetésemre 
sem jöttél el. Nem veszekszik velük, hanem azt kérdezi, 
hogy Péter, szeretsz-e te engem? Jóságos, kedves. Cso-
dálatos halfogással megajándékozza az apostolait, tüzet 
rak, halat süt, és azt mondja, gyertek, reggelizzetek! Mi-
lyen szép! Nem? 

Azt tapasztaltam, hogy a»al, aki hibázott, aki vétke-
zett, aki elesett, azzal hogyha én irgalmasságot gyakoro-
lok, akkor az az ember vagy az a gyermek felém fordul. 
Nagyapám mindig azt mondotta: „Fiam, ha egy föld nem 
terem, azt jól meg kell ganézni." Ha egy gyermek nem 
úgy viselkedik, ahogy kell, akkor abba értéket kell bevin-
ni, szeretetet kell bevinni, és akkor általában megváltozik. 
Elmondok néhány ilyen történetet. 

Lacika 

Az anyukája megszülte lányul, odakerült a nagymamá-
hoz. Az anyuka új életet kezdett, s őt férjhez is ment, szült 
három gyereket, de „elfelejtette" megemlíteni a férjének, 
hogy volt egy félrelépése. Hát a nagymama minden év-
ben várta, hogy majd jön az anyuka, és elviszi Lacikát az 
iskolába. De szégyellte ez a n ő  magát, és sehogy se si-
keredett neki a fia után menni. Aztán meghalt a nagyma-
ma, a tizenkét éves gyerek ott maradt egyedül. A szom-
szédok elmondták, hogy melyik faluban van az anyuka, a 
gyerek útra kelt, megkereste az anyját, és képzeljék el, 
amikor beállít, és azt mondja: „Anyu itt vagyok! Hát nem a 
gólya, hanem, hogy mondjam, a vonat hozott engemet." 
Persze, hogy megállt a leveg ő , a gyerek is érezte, hogy 
itt erőst nincs rá szükség. Most már tizenkét éves volt, 
tudjuk jól, hogy hétéves korban mennek a gyerekek isko-
lába. A gyerek tengett-lengett ott a ház körül, aztán hol 
ezt, hol azt elemelt, akkor aztán jól elverték. Végül úgy 
gondolta, hogy a családi örökségb ő l kiveszi a maga ré-
szét, szépen elemelt néhány fülbevalót, kávéf őző t, ezt-
azt, és elindult a nagyvilágba. Romániában nagyon sok 
ilyen cselleng ő  gyerek van. Ide-oda mennek-jönnek. En-
nek a gyereknek megtetszett Déva vára, leszállt a vonat-
ról, elindult a városba, a rend őrség összeszedte, nem is 
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tudott románul. Székelyföldről származott ez a fiúcska, 
ott Déván nem tudott senkivel kommunikálni. Román lak-
ta vidéken az ilyen gyerekeket egyszerűen elviszik fogya-
tékos iskolába, mert ha nem lehet vele beszélni, akkor 
biztos valami nincs rendben. Bekerült egy ilyen intézetbe, 
ahol aztán én egyszer fölfedeztem. Persze, mikor meg-
hallotta, hogy velem lehet beszélni, akkor nem akarta el-
engedni a kabátom ujját, hogy vigyem magammal. Elvit-
tem Dévára, be az intézetünkbe, és akkor kiderült, hogy 
tizenkét éves, de nem tud egy bet űt se leírni. Alma a fa 
alatt. Mit lehet ilyenkor csinálni? Beraktuk az els ő  osztály-
ba. Ott persze az els ősök elkezdtek szórakozni rajta, 
hogy ilyen nagy szamár és még egy bet űt se tud. Ez fél-
év közben volt, s ők már tudtak néhány bet ű t. Akkor Laci 
vett egy seprőnyelet, és a megingott tekintélyét próbálta 
а»al helyreállítani. Hogy mondjam, ez általában anal jár, 
felénk legalábbis, hogy hatalmas sírás-rívás, üvöltözés 
keletkezett. Jön a nevel őnő : - Takarítsa el ezt a kölyköt, 
mert itt szétvert öt másik fiúcskát! Mit tud ilyenkor csinál-
ni az ember? Emlékszem, én csak sajnálni tudtam ezt a 
gyereket. Megöleltem és elkezdtem a hátát simogatni. 
Azt mondja, engedjem el, mert el akar szaladni, úgyis el-
megy innen tő lünk! Most mit mondjál ilyenkor? Csak po-
font kapott ez a gyerek egy élet óta. Nyugodtan simogat-
tam tovább, ő  elkezdte verni a mellemet. Nem mondtam 
semmit. Aztán végül, mikor egy kicsit megcsillapodott, el-
kezdett ő  is sírni. És akkor bemutattam neki: nézd Laci 
ezt az öt fiút, akit megvertél. Csabika két éves korától 
nem látta az anyukáját, valahol él, tudjuk, hogy él, de nem 
ír, nem válaszol egyetlen levelünkre se. Tibike..., és így 
szépen mindegyiket bemutattam neki, hogy lássa, hogy 
nemcsak neki van baja, másnak is vannak gondjai. Akkor 
elmondtam: nézzétek, a gonosz lélek azt szeretné, hogy 
mi egymás torkának essünk, hogy ne bízzunk egymás-
ban, hogy egymásban lássuk saját fájdalmunknak az 
okát, holott mindenkinek van gondja-baja elég. Mond-
tam, gyertek fogjuk meg egymás kezét és imádkozzunk, 
hogy többet ne tudjon a gonosz lélek bennünket egymás-
sal szembeállítani. Ezek a fiúk megértették, és megfogtuk 
egymás kezét, s elmondtuk a Miatyánkot és az Üdvöz 
légy Máriát, és akkor érz ődött, hogy felszakadnak a fel-
hők, megnyugodnak a tekintetek. Olyan szép volt. És ak-
kor elindultunk vissza, föl a lakásba. És jött a nevel őnő . 
Nálunk nyolc-tíz gyerek lakik egy nevel őnővel, és igazá-
ból 12 gyermekvédelmi központban több mint 700 gye-
reket gondozunk, de mindenki egy nyolc-tíz f ős család-
ban van benne, én nem szólók bele a családok életébe. 
- Ennél a családnál az volt a szokás, hogy aki verekedik, 
annak száz guggolás. Azt mondja a nevel őnő : ötszáz. Hát 
ez sok, mondom, Laci, tényleg sok. Hogy ő  nem csinálja 
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meg. Most megint ott álltam, ahol a part szakad! Mon-
dom, tudod mit Laci, valaki elkövette a rosszaságot is, te 
csak számoljad, majd én megcsinálom, és a»al elkezd-
tem: egy, kett ő , három... Azt mondja, álljak meg. Mon-
dom, ne szólj belé az én magánéletembe, te csak szá-
moljad. És akkor, persze, ő  is elkezdte csinálni, s akkor 
úgy felibe megcsináltuk, persze én lazábbra vettem, hogy 
jusson neki is elég. Másnap olyan izomlázam volt, alig 
tudtam menni. Az a gyerek közben megn őtt, kikerült az 
intézetbő l, de olyan szép leveleket ír. Az egyik barátom 
lett az a fiú. Nem lett angyal, nem lett szent bel ő le, de 
hogy mondjam, én azt gondolom, hogyha megkérdeznék 
tő le, hogy sorolja el az els ő  tíz legjobb barátját, talán én 
is köztük lennék. S azt gondolom, ez valahol a fontos, 
hogy bízzunk egymásban, higgyünk egymásban. Ha Jé-
zus Krisztus húsvét hajnalán azt mondta volna, hogy 
Mennyei Atyám, tudod mit, kezdjük elölr ő l az egészet. 
Össze kell gyúrni, bele a kukába! Én itt prédikálok, ke-
nyeret szaporítok, meg mindenféle, beleadok mindent, 
és akkor fogják magukat és megfeszítenek engemet. Hát 
Mennyei Atyám, jól elszúrtad!" De ha ezt mondta volna 
Jézus, akkor mit mondott volna? Azt mondta volna ezzel, 
hogy Mennyei Atyám, te mikor ezeket az embereket te-
remtetted, hát akkor nem voltál a helyzet magaslatán. Ta-
lán kicsit részeg voltál, vagy meglöktek, vagy pénteken, 
úgy a munkavégzés vége felé jött össze neked ez, hogy 
ennyire silányul sikerült ez a világ? Ez káromkodás, nem 
igaz? Ha én azt mondom magamról vagy valakir ő l, hogy 
Isten ebbő l kispórolt valamit, hogy ez selejt, akkor azt 
mondom, hogy Mennyei Atyám, te pancser vagy, kezd ő ! 
Ez káromkodás, igaz? Én hiszem, hogy Isten selejtet 
nem teremtett. 

Hogyha most valaki itt felállna és elmondaná, hogy a 
szabadkai templom tornyában el őkerült egy eredeti 
Rembrandt-festmény, akkor az milyen nagy szám lenne, 
nem? Azon a festményen lehet akármennyi légypiszok, 
pókháló, meg mindenféle, hát azt hiszem, elhívnák a leg-
híresebb m űvészeket és fehér keszty űvel úgy milliméter-
rő l milliméterre megpucolnák azt a m űalkotást. Miért? 
Mert azt egy zseni alkotta, nem igaz? Most az a gyermek, 
az a Mennyei Atyának a teremtménye, nem? Én sokszor 
elmondtam, hogy ha befogadunk egy új gyereket, ki tud-
ná megmondani, hogy nem a következ ő  évtized József 
Attilája, Kossuth Lajosa, Bartók Bélája, Márton Áronja-e, 
nem? Hát, ha ott van az a gyerek, azt szoktam mondani a 
kollégáknak, hogy Isten a maga ajándékát gyerekb ő rbe 
csomagolja. Ezt a csomagot ki kell bontani, bontakoztat-
ni. A gyerekben lévő  értékeket felszínre kell hozni. Segí-
teni kell neki, hogy nagyra n ő jön, hogy merjen megszó-
lalni, hogy merje elmondani az álmait, merje megálmodni 
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az álmait. Az első  dolog, amikor hozzánk bekerül egy 
ilyen gyerek bárhonnan, hogy visszaadjuk az önbizalmát, 
hogy bízzon magában, hogy higgyen abban, hogy ez a vi-
lág szép, jó, hogy otthon van benne, hogy merjen. Ami-
kor a kicsi gyerek bejön az utcáról, akárhonnan, koldus-
gyerek, megkérdezed, hogy mi akarsz lenni, azt mondja, 
hogy semmi. Aztán, ha nagyon-nagyon er ő lteted, akkor 
azt mondja, hogy talán pásztor. Ő  nem hisz abban, hogy 
belő le valami lehet. A pedagógus szeme tükrében látja 
meg a gyerek magát. Ha az én szememben azt látja, 
hogy te értékes vagy, szép vagy, akkor magát értékesnek 
és szépnek tartja. Ha azén szemem tükre azt mondja ne-
ki, hogy te hitvány, semmi vagy, annak fogja érezni ma-
gát. Teremtő  tekintete van az embernek, egy édesanyá-
nak. Ha ránéz a gyermekére, és azt mondja, hogy te cso-
dálatos vagy, te egyetlen vagy, te igazán nagyon értékes 
vagy, akkor az a gyerek annak is érzi magát. S ilyen biza-
lommal megy belé a világba, ilyen bizalommal kezd el ta-
nulni, küzdeni, a feladatokat megoldani. Úgy érzem, hogy 
sajnos, legalábbis felénk, nagyon sok gyerek nem kapja 
meg ezt az ősbizalmat, ezt a tiszta szeretetet. Ugye, ta-
vasszal, hogyha elmennek a pincébe, az összes krumpli, 
a legkisebb, a legösszeszáradtabb is, elindítja a maga kis 
csíráját a fény felé, nem? Nem kell önök veszekedjenek 
vele, hogy no kicsi bogár, most tavasz van, a többiek is 
elkezdtek csírázni, te is eresszed azt fölfelé, nem? Meg 
azt se kell mondani, nono nem erre, arra a gyökeret kell, 
arra meg a csírát! Tudja! Én nem hiszem, hogy lenne kö-
zöttünk valaki is, aki ne szeretne nagyra n őni, kibontakoz-
ni, igaz-e? Ha valaki elültet a kertjében egy fát, nemde azt 
szeretné, hogy az a fa nagyra n őjön, hogy nagy gyökere-
ket eresszen a földbe, és sok-sok gyümölcsöt teremjen? 
Persze, hogy ezt szeretnénk. Isten, aki megteremtett té-
ged, engem, biztos, hogy azt akarja, hogy emberóriás le-
gyél, hogy a benned lévő  szép, jó, szeretet, jóság kibon-
takozzon, hogy megteremd a magad gyümölcseit. Ha ha-
zamész a munkából és odabújsz a férjed mellé, olyan jól 
esik, hogyha meghallgat, és vigasztal és bátorít, nemde 
így van? Én azt látom Erdélyben, de valószín ű  itt is, annyi 
érték elveszik a gyerekekben. 

Ha most itt Szabadkán a Nokia cég elindít egy telefon-
gyárat, és minden száz mobiltelefonból minden huszadik 
rossz, akkor leállítják a futószalagot, nem? Hát azt mond-
ják, hogy nem lehet pancsolni! Mostan gondolkozzunk 
el, hogy száz megkeresztelt gyerekb ő l hány felnőtt, érett 
nagykorú keresztény lesz? Hányan elkallódnak útközben, 
hányat elragad a gonosz lélek közülünk, s milyen keve-
sen érnek be. Hát én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon 
fontos lenne mindenütt, hogy odafigyeljünk a gyermeke- 
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inkre, a holnapra. Persze, nemcsak a gyerekekre, ha-
nem magára a családra kellene odafigyelni. 

Szerelem 

A férfi megszökteti a n őt, születik négy gyerekük. És 
összemegy a család. Egyszer a plébános elhozza azt a 
négy gyereket hozzánk. Engem mindig dühít, amikor tu-
dom, hogy a gyereknek van apja is, anyja is, akkor mi-
ért kell, én neveljem? Emlékszem, hogy tanév végén 
beültem az autóba a gyerekekkel, s elmentünk. Egy el-
dugott kis tanyán, ahol villany sincsen kivezetve, ott él 
az apa. Egy olyan házban, ahol nincs egy hagymaszál a 
ház körül, a kerítés mögött semmi zöldség. Nincsen 
sem majorság, semmi, egy tyúk se. Betört ablak. Azt 
gondoltam, hogy nem is lakik ott senki. Aztán amikor 
bemegyünk, ott fekszik az ágyban egy férfi. Nézi a pla-
font. Délel őtt 11 óra. Nem volt részeg. Hát mondom, jó-
ember, elhoztam a gyerekeit. Azt mondja, hagyjam itt-
hon. Hol az asszony? -kérdezem. Azt mondja, megszö-
kött. Hát, keressük meg. Az asszony tudja maga is az 
utat haza, ő  nem megy semerre. Akkor viszont nem tu-
dom itthon hagyni a gyerekeket, végül is még magára se 
tud főzni, nemhogy a gyerekekre, hát kicsik. A legna-
gyobb harmadikos volt. Persze, a gyerekek elbújtak mö-
göttem, rengeteg családi cirkuszt láthattak, féltek. Ak-
kor beültünk az autóba, és elindultunk szökött asszonyt 
keresni. A családi életb ő l valami öröm nekem is jusson, 
ugye? A cölibátussal jól összefér. Meg is kaptuk az asz-
szonykát. Mondom: -No, hoztam az urát, hogy békülje-
nekössze. Rám néz, és azt mondja: -Ezzel? És elkezd-
ték ott egymást mocskolni a gyerekek el őtt. Próbáltam 
jópofáskodni, viccel ődni, de nem ment, szóval semmi, 
semmi, semmi. Ezek csak szidták egymást, a gyerekek 
sírtak, legszívesebben én is azt kezdtem volna. S akkor 
megfogtam a gyerekek kezét, s mondom, gyerekek 
imádkozzunk. A gyerekek katolikusok, nagyon sok kö-
tött imát tudunk, Miatyánk, Most segíts meg, Mária -
mindenfélét tudunk, hát én mindet elmondattam, ami 
eszembe jutott. Az els ő  imák után már megfogta az asz-
szonyka is a gyerekek kezét, és utána a férfi is, és ak-
kor már úgy patkóban álltunk. Az asszony és a férfi -
nem fogták meg egymás kezét - de én úgy láttam, hogy 
... na! Hát én jól megimádkoztattam őket! És az imád-
ság végén mondom a férfinek, hogy most térdeljen le és 
fogadja meg, hogy többet nem iszik. Rám nézett, de le-
térdelt. És akkor mondtam én el őtte: -Isten engem úgy 
segéljen! Mondotta utánam: - Isten engem úgy segél-
jen! -Többet nem iszok! -Többet nem iszok! -Hogy a 
családra gondot viselek! -A családra gondot viselek! S 
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akkor mondtam: -És az asszonyt szeretem. Rám nézett. 
Mondom, hogy az asszonyt szeretem! És ő  is kimondta: 
-Az asszonyt is szeretem! Magamban azt gondoltam, 
hogyha ezek ennyit veszekednek egymással, cirkuszol-
nak, hát ha nem szeretnék egymást, biztos, hogy nem 
veszekednének, nem igaz? Az nem mindegy, hogy a 
másik, hogy él, hát azért veszekedik, mert szeretik egy-
mást. Utána az asszonykának is mondtam, hogy most 
maga is térdeljen le, és fogadja meg, hogy többet nem 
lesz veszekedés. Erre nagy hegyesen azt mondja ne-
kem, de ő  mostanáig se veszekedett! Mondom, térdel-
jen le! Ugye, ezek jámbor székelyek. Szépen letérde-
pelt ő  is. Már olyan könnyedén kimondta, hogy a férje-
met szeretem, hogy csak csuda. Akkor fölálltak, s utána 
olyan magától értet ődő  volt, hogy megölelték egymást. 
- Nézzék, én nem térdelek le, de én is megfogadom, ha 
maguk őszig megtartják a fogadalmukat, ha a fene fenét 
eszik is, én munkahelyet teremtek maguknak. Ősszel 
elmentem, és tényleg együtt voltak. Jópofák voltak, 
mert azt mondja a férfi, élve megevett ez az asszony, de 
mióta maga jól összeszidta, azóta csend van a család-
ban. Az asszonyka is félrehívott: - Nem tudom, mit csi-
nált, mit nem, azóta nem iszik a férjem. 

Vettem én három tehenet, aztán még lett. Most már 
van vagy 16 tehenünk, úgy, hogy nagygazdák lettünk. 
De végül is nekik van munkahelyük, a gyerekeknek van 
meleg tejük. Szóval, hogy mondjam, mindenki jól járt. 

Könnyedén lemondunk egymásról 

Aki elesik, azon keresztül lépünk. Nem szabadna, hogy 
így legyen. Azt mondják, Budapesten most negyvenezer 
hajléktalan van. Felénk is rengeteg ilyen ember van. Olyan 
nehéz felnevelni egy gyereket, annyi pénzbe kerül, annyi 
munka, energia, tanító néni, tanárn ő , mindenki kínlódik ve-
le, és akkor 18-22 évesen elkezd inni, s olyan könnyedén 
lemondunk róla. Szétveri a családját, és igazából talán 
még cinikusan vigyorgunk, hogy na, ez is jól megjárta. 
Össze kellene fogjunk. Észre kellene vegyük nemcsak 
azokat, akik a bajnokságon els ők lesznek, hanem azokat 
is, akik utolsók, akik elestek, akik soha nem fognak célba 
érni nélkülünk. Nézzétek meg, a Szentírásban egyetlenegy 
helyt van arról szó, legalábbis én így tudom, ahol Jézus 
Krisztus felujjong, ahol örvend Jézus. Arról van szó, hogy 
Jézus elküldi az apostolait kettesével. Azt mondja, aranyat, 
ezüstöt ne vigyetek magatokkal, menjetek, vigasztaljátok, 
bátorítsátok, gyógyítsátok az embereket. Jézus nem azt 
mondja, na nézzétek, így kell csinálni, üljetek le, figyeljé-
tek. Nem ezt mondja, hanem elküldi őket, ő  otthon marad, 
egyedül imádkozik, hogy minden jól menjen. És eltelik egy 
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pár nap, hazajön a 72 tanítvány, és akkor egymás szavába 
vágva mesélik, hogy milyen nagy dolgokat tett általuk az Is-
ten. Jézus egy darabig hallgatja, és aztán feláll, felujjong 
örömében, ahogy a Szentírás írja: „Magasztallak téged, 
Mennyei Atyám, mert kinyilatkoztattad ezt az örömszerzés 
örömét". Jézus annak örvend, hogyha megtapasztaljuk, 
milyen jó dolog jónak lenni, mert legyünk őszinték, Isten-
hez soha nem fogunk hasonlítani a hatalmunkkal, az értel-
münkkel, a szép beszédünkkel ... Egy dologgal válhatsz te 
Isten-képűvé, azáltal, ha jó vagy, hajóságos vagy, ha irgal-
mas vagy. Ha le tudsz hajolni a másikhoz. A Mennyei Atyá-
nak ez az egyik legszebb jellemz ő  vonása, az, hogy irgal-
mas, jóságos, szelíd, szeretettel teljes. Olyan szépen írja a 
Szentírás, hogy Isten a pislákoló mécsbelet nem oltja el, a 
megroppant nádat nem töri el. Milyen jó lenne, hogyha 
bennünk meglenne ez a másik iránti való gyöngédség. Na-
gyon sokszor az az érzésem, minthogyha bírók lennénk, 
hogy állandóan ítélkezünk egymás fölött, pedig a mi hivatá-
sunk az, hogy orvosok legyünk, gyógyítsunk, segítsünk a 
másiknak talpra állni. Nem hiszem, hogy lenne ezen a Föl-
dön valaki, aki rosszat akarna. Egyszer eljött egy n ő  hoz-
zám, és elmondta, hogy a férje bizony megverte, iszik, dur-
va, goromba. és megmutatta, hogy a fejsze fokával hozzá-
vágott, hogy milyen kék a háta, válla, lapockája. Dühös vol-
tam, még a papi életem elején volt, na, gondoltam, egy-
szer csak elkapom ezt az embert. S mit ad Isten, mit nem, 
jön a húsvét, hát beszottyan a gyóntatószékbe. Na, gon-
doltam, most a kezeim között vagy. És akkor olyan döbbe-
net ért, mert ez az ember azzal kezdte: „Atya, az nagy baj, 
ha valaki öngyilkos lesz?" Hát most mit mondjak erre? Hát 
persze, hogy baj. S kérdem, miért? „Atya, én nem tudok 
megszabadulni ettő l a bennem lévő  gonosztól. Én iszok, 
és akkor iszonyatosan rossz vagyok a családommal, bán-
tom őket. Ezerszer már megfogadtam, hogy többet nem 
iszok, és mégis újra kezdek. Nem sikerül, hogy megtart-
sam." Olyan megdöbbentő  volt, hogy ez a férfi őszintén si-
ratta a b űneit. Faggatni kezdtem, jóember, maga ezt az ar-
cát mutatta meg a feleségének? Azt mondja, nem. - Hát 
miért nem? -Szégyellem! -Most menjen haza, és ugyanezt 
mondja el az asszonynak, s mondja el azt is, hogy egyedül 
képtelen győzni. Valahogy így: „Nem hiába fogadtál te örök 
h űséget nekem, ezért fogd meg a fülemet, és a kocsmá-
ból húzzál ki, vagy mikor adják a fizetésemet, gyere utá-
nam, segítsél! Te legyél azén mentőkötelem, mentőövem, 
nélküled elveszek!" 

A gonosz azt szeretné, ne bízzunk egymásban 

Sokszor elmondtam a nevel őknek, hogy vagyok én, 
van a gyerek és van a gonosz lélek. A gyerek kell érezze, 
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hogy mi ketten egy csapatban vagyunk. Egy kapura ját-
szunk, a gonosz a mi ellenségünk, az, aki szeretné cső-
be húzni az embereket. Ugye, itt is Szerbiában, ebben a 
háborúban, ki győzött? Hát azt gondolom, a gonosz le-
lek, az aratott, neki bingó, neki jó volt. Rajta kívül még ki-
nek volt jó? Senkinek, nem? A gonosznak nincs keze, 
nem tudna megütni engemet. Téged, valakit akar rávenni 
arra, hogy megüssön engemet. A gonosznak nincs nyel-
ve, ő  nem tud rosszat mondani rólad, azt szeretné, hogy 
én mondjak rólad rosszat, valakit rá akar venni, hogy a 
hátad mögött megszóljon tégedet, meg a harmadikat, ne-
gyediket ...- nemde így van? Hát határozzuk el, hogy nem 
adom kölcsön neki se a kezemet, se a szívemet, se a 
számat, se a nyelvemet, semmit. Olyan jó lenne, hogy el-
határozzuk, igen, mi a szeretet útján akarunk járni. Nem 
hiszem, hogy a Mennyei Atya lehetetlent kérne t ő lünk. 
Nem hiszem, hogy amikor azt mondja, legyetek tökélete-
sek, akkor valami olyan akadály elé állít, amit ne tudnánk 
keresztül szökni. Déván ugye ezt már 14 éve csinálom, 
és azt láttam, hogy nagyon-nagyon sok szép, pozitív 
eredmény van. Például tavaly 29-en érettségiztek, és eb-
bő l az idén 19-en egyetemen vannak. Ezek közt volt 
olyan gyerek is, akit az utcáról szedtünk össze. Például 
volt egy kislány, aki még ötödikes korában írt egy levelet 
a plébánosának, amelyben az állt, hogy vigye el őt ott-
honról, mert különben meghal. A plébános elküldte a 
püspöknek a levelet, a püspök nekem, én elmentem ki a 
helyszínre, szóba álltam a kislánnyal. Az apuka meghalt, 
az anyuka, hát a falunak az utcan ője volt. Nagyon sokszor 
a kislány aragáz-szekérrel (butángázpalack szállítására 
szolgál - a szerk, megj.), meg télen szánkóval húzta haza 
a kocsmából az anyukát, aki ott ült és egy üveg sörért 
bárkinek, bármilyen szolgáltatást felvállalt. Ez a kislány 
sovány, gyenge, nyápic volt. Éveket vesztett az iskolá-
ban, úgy éreztem, nincs mit kezdjek én ezzel a gyerek-
kel. És otthagytam. Nálunk sok gyerek van, kevés ágy, 
hogy mondjam, mindenkit nem tudok befogadni. És em-
lékszem, visszamentem és egész éjjel forogtam az ágy-
ban, és arra gondoltam, hogy ez a leányka írt egy palack-
postát, bevetette a habok közé, az elsodródott hozzám, 
ezért a gyerekért Jézus Krisztus meghalt a kereszten, és 
én tétovázok, hogy mit csináljak? Másnap visszamentem. 
Akarsz jönni Dévára? Azt mondja, igen. Hát elmentünk az 
anyukához a kocsmába. Mondom, a lánya akar jönni Dé-
vára. Nem kérdezte az, hogy hol van Déva, hogy maga ki-
csoda, hogy mi az a...? Nem, semmit. Azt mondja, ha 
akar menni, menjen. - Nos - mondom -, akkor fel 
kéne... - Hát na, mostan menjen! Hát nem kellett még 
egyszer hazamenjünk a házba. Úgy, ahogy a kocsmához 
elmentünk, annyival beült az autóba. Az a kislány elkez- 
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dett énekelni, közben kacagni. Megyünk Dévára! Olyan 
döbbenetes. Azt se tudja, hova megy, olyan 300 kilomé-
terrel odább, de... de vége van valaminek, ami rossz. El-
kezdte az ötödiket, aztán a hatodikat, nyolcadikig, próbál-
tuk fölemelni, de nyolcadikban megbukott, nem sikerült 
neki a 9.-be való fölvételi vizsgája. Akkor elvittük, egy évig 
szakiskolába járt, és ez a kislány tavaly leérettségizett, és 
az idén harmadiknak jutott be Románia egyik legnagyobb 
egyetemén, a Babes-Bólyain a pszichológia szakra. S 
tudnám mondani talán reggelig a hasonló történeteket, 
mert úgy van, hogyha az ember megöntözi, megkapálja 
azt a gazos kertet, hogyha megm űveli a kis virágot, 
akkor... akkor csodaszép park és rózsafa lesz bel ő le. 

A szeretet képes átalakítani bennünket 

Nézzük meg Jézus életében hány ilyen történet van. 
Ott  van Zakeusé. Olyan szép! Jézus megy Jerikó felé. Je-
rikó kapujánál ott van a piac, az emberek adnak-vesznek, 
ott vannak a koldusok és a vámosok is, szájtáti, lebzsel ő  
emberek. Jézus közel ér. Az emberek összesúgnak, fel-
kiált egy koldus vak ember: -Jézus, Dávid fia, könyörülj 
rajtam! Ez az ember vakon született, ott mindenki ismeri, 
s mindenki kíváncsi lesz, hogy vajon most mi fog történ-
ni?Jézus közel jön. Képzeljük magunk elé: a földön a vak 
a rongyaiban, mellette ott áll Jézus szép fehér ruhában, 
körülötte az apostolok meg az emberek. Zakeus egy ki-
csi, alacsony emberke volt, felmászott egy fa tetejére, 
hogy ő  is lásson. A vak ember, azt mondja: „Jézus, add, 
hogy lássak!" Jézus ráteszi a kezét, imádkozik, hogy 
megnyíljék ennek az embernek a szeme. A vak feláll, kö-
rülnéz, elkezd sikoltozni, kiabálni. Én azt gondolom, hogy 
aki ott volt, mindenkinek a hátán a hideg elkezdett futko-
rászni. Valószín ű , hogy elkezdték simogatni Jézust, meg-
fogták a kezét, a ruháját. - Gyere Jézus hozzánk, a fele-
ségem olyan finom vacsorát f őz, olyat nem is ettél. Gye-
re, na! És Jézus felnéz a fa tetejére, és azt mondja: 
„Zakeus, gyere szállj le, mert ma nálad szeretnék meg-
szállni!" S akkor Zakeus lejön, és az emberek mondják: 
„Ehhez akarsz elmenni, ez egy részeges disznó, vámos, 
hagyd a csudába, ne! Gyere el hozzám!" Szó szerint ben-
ne van a Szentírásban. És akkor képzeljük el, hogy Jézus 
megérkezik Zakeus házába. Leülnek, koccintanak, Isten, 
Isten! Egy pohár bort megisznak. Sehol egy számonké-
rés, sehol egy ejnye-bejnye, vagy hogy nem szégyelled 
magadat Zakeus — semmi ilyesmi nincsen. És a vacsora 
végén ez az ember föláll és azt mondja: „Szégyellem ma-
gamat. Akit megkárosítottam, annak háromszor annyit 
adok vissza, s amúgy is vagyonom felét a szegényeknek 
akarom adni." S szól Jézus: „Ma üdvösség költözött eb- 

be a házba." Milyen szép, nem? Jézus nem ítéli el ezt a 
Zakeust, nem kér tő le számon semmit, hanem szereteté-
vel felemeli, Jerikó városának ajándékává teszi. És az, aki 
egy átok volt, az áldássá lesz, ajándékká lesz. Ezt teszi az 
isteni szeretet. S azt gondolom, hogy valahol ezt kellene 
mi is egymással tegyük. Hinnünk kell a szeretet gy őzel-
mében, hinnünk kell abban, hogy a szeretet képes átala-
kítani bennünket és a környezetünket is. Más út nem ada-
tott az emberiség számára. Olyan jó lenne, hogyha ezt a 
szívünkbe vésnénk. 

Egy másik megrázó történet, amikor Jézus az aposto-
laival a Galilei tengeren evez, és azt mondja: „Menjünk 
Ganadába." A ganadai ördöngös történetét ismerjük. Va-
lószín ű , ez egy olyan ember, aki mindenkiben csalódott, 
akit meglát, próbálja kővel megdobálni. Csalódott saját 
magában, és azt írja a Szentírás, hogy a fejét veri szét a 
köveken. Ez egy ókori gyógymódszer, hogy odaláncolják 
a sírokhoz. Ott hogy üvölthet az az ember. Hogy kínlód-
hat, verg ődhet. S akkor Jézus odamegy ehhez az ember-
hez. Azzal, hogy odamegy, azt mondja, hogy te fontos 
vagy, te értékes vagy számomra! „Én megszakítottam az 
utamat, mert szeretnék veled beszélgetni, veled lenni. 
Van benned valami rossz, amit ő l megszabadulhatsz, de 
te jó vagy, én szeretlek téged. Attól a gonosztól te meg 
tudsz szabadulni." És azt írja a Szentírás, hogy ez az em-
ber megnyugszik, odaül Jézus lábához, meghallgatja az ő  
beszédét, felöltözik, végül felkínálja a segítségét. És ak-
kor Jézus azt feleli neki: „Menj, s mondd el a rokonaid-
nak, hogy milyen nagy dolgot tett veled az Isten. Téged is 
szeret az Isten, hogy te is fontos vagy". Jézus számára ez 
az ember nem egy zsákutca, hogy nincs mit kezdeni ve-
le. Jézus hisz abban, hogy az öreg Nikodemus újjá tud 
születni. Nem azt mondja, hogy kutyából nem lesz sza-
lonna, meg az alma nem esik messze a fájától, meg így 
élted le te vén farizeus az egész életedet, meg bel ő led 
sose lesz becsületes ember. Jézus hiszi azt, hogy az 
öreg Nikodemus a maga régi szokásait le tudja vetni, és 
újjá tud születni. Ez nemcsak egy messiási stílus, hanem 
hiszem, hogy tényleg ennek a Nikodemusnak, a ganadai 
ördöngösnek, Zakeusnak, Mária Magdolnának, a Szent-
írás ugye tele van ilyenekkel, hiszem, hogy valóban van 
számukra megtérés. Valóban van talpra állás, újrakezdés. 
Mennyivel inkább egy zsenge kis gyermeknek. Én csak 
ezt tudom mondani, hogy hál' Istennek, nagyon sok kis-
gyerekkel összejövök. Hétszáz gyerek van. Ezek olya-
nok, akik bennlaknak. Körülbelül még szinte ennyi van 
napközi otthonainkban. Tehát úgy van, én a gyerekvédel-
met úgy képzelem el, mint a fogorvos, hogy nekiáll, s 
megnézi, terepszemlét tart, nem mindjárt kihúzza és... 
szájpadlás. Ha szükséges, akkor megfúrja, ha szüksé- 
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ges, akkor gyökértömés, ha szükséges, akkor koronát 
rak rá, csak végs ő  esetben húzza ki azt a fogat. Igaz? Na 
most ugyanígy, hogy egy családban baj van, akkor mi 
próbálunk jó szóval, vigasztalással segíteni, elvisszük 
nyáron táborba a gyereket, adunk neki egy zsák ruhát, 
hogyne legyen gondja, cip őt, tanszert, és segítünk az in-
gázási költségek megtérítésében. Ezek a legegyszerűbb 
dolgok. Nagyon sok családban ez elég. Van, ahol nem. 
Akkor szervezünk napközi otthonokat. Van olyan gyerek, 
aki már reggelizni odamegy hozónk, de általában ebéd-
kor iskolából odajönnek. Kapnak egy melegételt, esetleg 
megnézi a nevel ő , és azt mondja, próbáld föl azt a cip őt, 
azt a nadrágot, vesd le azt a másikat. Valahol mosógép 
van, zuhanyozni lehet, hogy az a gyerek szedje össze 
magát. Akkor kap egy melegebédet, utána leülnek, tanul-
nak, leírják a házi feladatot, játszanak, meg minden, és 
estefelé hazamegy, és alszik otthon. Van olyan, hogy ez 
elég bőven, tehát nem kell több a gyermekvédelemb ő l. 
Valahol ez se elég, mert hazamegy, és odahaza vagy ivá-
szat van, vagy nincs is hova hazamenjen, mert meghalt 
valaki ... Akkor ezek a gyerekek bekerülnek a rendes 
gyermekvédelmi hálózatba. Persze, olyan is van, aki min-
den hétvégen hazamegy, vagy valaki csak a vakációban, 
vagy van, aki nem megy soha haza, esetleg a rokonai kö-
zül jön el meglátogatni őt valaki. Hát ez a mi munkánk. 

Nem tudom, hogy itt mire van szükség, van-e ilyesmire 
szükség, de én mernék biztatni mindenkit, hogy vegyük 
észre azt a gyereket az iskolában, aki lapul a pad alatt, aki-
nek soha sincs házi feladata, aki, hogy mondjam, lóg az 
órán. És ne azt mondjuk, hogy te komisz kölyök, te sem-
mirevalócsavargó, hanem talán nyúljunk valahogy a hóna 
alá, próbáljuk megemelni. Képzeljék el, az egyik erdélyi 
város iskolájából kicsaptak három gyereket, annyira rosz-
szak voltak ezek a gyerekek, hogy lehúzták a magavisele-
tüket a minimumra, négy tantárgyból megbuktatták őket. A 
következő  évben olyan kevés gyerek volt ebben a szór-
vány városkában, hogy már nem indult az öt-nyolc osztály. 
Mégis kicsapták őket, nem kellettek nekik. Az egyik gye-
rek odakerült hozzánk, most akkor mit lehet ilyenkor csi-
nálni? Értéket kell belevinni, másképp nem fog teremni. 
Elhivom sétálni, meséljen. Hallgat. Végül aztán pár szót ki-
szed az ember bel ő le, hát kiderül, hogy ő  szereti a mate-
matikát. No, hazamegyünk, szólok a nevel őnőnek, hogy 
tudod mit, egész délután masszírozni kell ezt a számtant. 
Meg kell jól tanulja a leckét. Szólok a tanárn őnek is, hogy 
nézd, jó magas labdát kell adni holnap ennek a gyerek-
nek, tudja nyúzni, úgy, mint a ping-pongban. Feleltesse, 
de figyeljen oda rá. S mit ad Isten, mit nem, kap egy tízest 
ez a gyerek. Jön a szünetben: - Pap bácsi, kaptam egy tí-
zest! Mondom: „Nem szégyelled magad, most jöttél, már 
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hazudsz!" De tényleg kapta! - Ne, ne, ne ... ilyen nincs, 
ilyen nem is volt soha, hogy valaki első  nap tízest kapjon! 
De ő , erősködik, hogy tényleg tízest kapott! Persze, a töb-
bi osztálytársa is mondja, hogy tényleg úgy van. Mondom, 
ti is hazudtok? Nem szégyellitek magatokat, egyet se lás-
sak! Hogy, de nézzük meg a naplóban! Mondom, de ha 
nincs ott, akkor... hujj, mi lesz itten! És na, ott van a tízes 
a naplóban. Én jól tudtam, hogy ott van. Nahát! Buli! 
Nagyszerű , ezt meg kell ünnepeljük! Els ő  tízes, hát nem, 
hát akkor elvisszük az egész osztályt fagyira, mert ugye az 
osztálytársuk tízest kapott. Hát most, hogy mondjam, az a 
gyerek a csillagokban volt! Hát hogyisne, gondoljuk el, el-
megyünk focizni, rúgunk egy gólt, és a lelátón a lányok si-
koltoznak, hogy gól, meg minden, hát a következ ő  edzé-
sen ki ne szaladna háromszor annyit, nem igaz? Hát ez 
olyan egyszer ű , hát persze, a gyerek nekiül s tanul, s min-
den, és ott van most már három vagy négy éve - Csók Fá-
biánnak hívják -, soha egyetlen panasz se volt rá, minden 
jegye normális, nem lett els ő  tanuló, de egyetlen panasz 
szó nem volt rá a négy év alatt. Valahol egymáson így kel-
lene segítsünk. És azt gondolom, hogyha a hatóságokkal, 
bárkivel is kerülünk kapcsolatba. Tudom, hogy itt önöknek 
egy nagyszerű  polgármesterük van, de Déván az elején 
nem úgy volt. Ez az ember semmit se akart. Volt nekünk 
öt hektár földünk, egy kolostorunk, én a kolostorról lever-
tem a lakatot, beköltöztünk, s akkor jöttek a rend ő rök, 
hogy hát menjünk el. Mondtam, ne haragudjanak, önök-
nek van itt egy csomó rendfenntartó elemük, engem is za-
varnak ezek a gyerekek, vigyék vissza az állomásra, én se 
tudok aludni éjjel tő lük. Néztek rám, mint a l őtt medvére. 
Hát mondom, én innen nem viszem vissza éjjel, de ma-
guk, ha gondolják ... Én kihívom a televíziót, a híveim lás-
sák, hogy maguk erőszakkal elvitték a gyerekeket, nagy-
szerű . Hát persze, ezt ki meri magára vállalni? Akkor meg-
hívtam egy kávéra, nem tudtam, miféle. Persze a polgár-
mesternek mind írtam levelet, hogy adjon már egy kicsi 
földet vissza, hogy csináljunk játszóteret, meg minden. 
Hát ő  nem írt semmit nekem, de azt mondta a kollegáinak, 
hogy ilyen pofátlan papot, nem elég, hogy visszavettem a 
kolostort, még földet is akarok. Nahát, szó se lehet róla. 
Mireseának hívták ezt a román embert. Jött a névnapja, a 
gyerekeket összeszedtem, elmentünk hozzá. Mondtam, 
gyerekek, a polgármester bácsi a város legjobb embere. 
Ha nem lenne ilyen jó ember, meg se választották volna. 
Ő  mindenkinek az atyja, de leginkább a gyerekek atyja. 
Gyerekek, névnapja van, köszöntsük fel. A gyerekek úgy 
énekeltek, olyan aranyosak voltak, ilyen jó embert ők még 
nem láttak. Na, hát folyt az ének, hát persze az összes iro-
dóból a lányok mind bejöttek, és mindenki meg volt hatód-
va. Virág, meg puszi, meg minden. Aztán amikor jöttünk 
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ki, akkor elmondtam, hogy látjátok gyerekek, nem kell fél-
ni, milyen jó ember. Milyen nagy irodája van. Ha nincs, 
ahol játszódjunk majd, ha esik az es ő , eljövünk ide. Min-
ket beenged. Persze, én ezt románul mondtam, hogy ért-
se jól, és mindenki mosolygott, vigyorgott, de három nap-
ra rá megvolt az engedély, aláírta. Én azt gondolom, hogy 
nemcsak fegyverrel lehet harcolni, hanem Jézus módjára, 
szelíden, szeretettel, jósággal. Tavaly volt a választás Ro-
mániában, nagy cirkusz volt, nem tudom miféle az ő  párt-
ja, körülbelül harmadik volt az esélyességi listán, és végül 
ők lettek a vezet ő  párt, a koalíciót ők alakították meg. Há-
rom misét mondatott, mert háromszor volt választás. Kijött 
ő  is polgármesternek. Ortodox a férfi, de nem ment el az 
ortodoxpapokhoz misét mondatni, hanem a gyerekekkel, 
velem mondatta, na mindegy. Összejött. És az idén kine-
vezett díszpolgárrá Déván. Tehát, hogy mondjam, öröm-
mel ül levelem beszélgetni, örömmel vagyunk együtt. Azt 
gondolom, hogy Jézus azt szeretné, hogy szövetségese-
ket kapjunk egymásban, ne hagyjuk, hogy a gonosz lélek 
elhitesse velem, hogy az rossz, az jó ember, csak a g o- 

nosz szeretne közénk állni. Én tudom, hogy nagyon ne-
héz ellenállni. Én minden vasárnap románul prédikálok, 
azért, mert hiszek a szeretet végs ő  győzelmében. S azt 
gondolom, hogy nincs más út. Látjuk jól Magyarországon, 
ugye ott nincs nemzeti konfliktus, mégis milyen jól tudnak 
cirkuszolni, nem igaz? Jobboldal, baloldal, adok, kapok, 
lics-locs, nem? Hát, hogy mondjam, nem kell ahhoz más 
nemzetiség ű  legyen, hogy az ember összevesszen valaki-
vel. Hát azt gondolom, hogy a gonosz lélek sokszor a fér-
jet, feleséget, akik szerelemb ő l esküdtek, őket is próbálja 
egymás ellen hergelni. Nekem tudnom kell, hogy a másik 
Isten ajándéka, Isten szeretetb ő l nekem ajándékozta, és 
én ezt az ajándékot meg kell köszönjem, és szeretettel, 
hogy mondjam, fel kell használjam. 

Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, na-
gyon örvendek, hogy eljöhettem Szabadkára, és na- 
gyon-nagyon örvendek annak a sok-sok szép aján- 
déknak, amit az oltár elé kihoztak, én még ilyet nem 
is láttam. Nagyon jólesett nekem, és Isten áldja meg 
magukat. 

" Elhangzott 2006. február 8-án Szabadkán a Népkörben, ahol Böjte atya a Keresztény Értelmiségi Kör vendége volt 

   

2006/3, 6, évf 

 

    

    

      


