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Anyák napja kapcsán – amelyet május 12-

én ünnepelünk – aktuális ez ige. Anyák napja nem 

keresztyén ünnep, mégis azt hiszem, helyes és jó 

dolog megemlékezni az édesanyákról a gyülekezet 

közösségében. Minden örömünket Isten elé visszük, 

hiszen Őt illeti a hála, a köszönet az áldásokért, 

amelyet kapunk onnan felülről, ami akkor is ránk 

árad, amikor erőfeszítéseink hiábavalóak, amikor 

kudarcaink utolérnek, és be kell látnunk, hogy min-

den, amink van, annak nem tulajdonosai, birtoklói, 

hanem csak sáfárai, őrzői lehetünk. Hiszen még az 

életünk sem a miénk, azt is ajándékba kaptunk, sem-

mink sem volt, mégis kaptunk megannyi lehetősé-

get, amellyel olykor jól, máskor tudatlanságból, 

ügyetlenségből, esetleg büszkeségből nem jól él-

tünk. Az életünket Istentől kaptuk szüleinken ke-

resztül. Ezért lehet és kell ünnepet szentelni Isten 

gondviseléséért, és az édesanyák áldozatos szerete-

téről megemlékezni. 

Hogyan ünnepeljük keresztyénként helye-

sen az anyák napját úgy, hogy ne essünk a túlzott 

emberközpontúság, a személyi kultusz, vagy épp a 

feminizmus torzulásaiba? Ebben segít, ehhez tá-

maszpont a tízparancsolat ötödik igéje, amely az 

apa és az anya tiszteletére szólít fel. 

Mit jelent, mit vár tőlünk ez a parancsolat? 

Az itt szereplő tisztelet szó a népszerű és közkedvelt 

értelmezéstől, amely a feltétlen engedelmességet 

kívánja meg a szülőkkel szemben, meglehetősen tá-

vol áll.  De nem is kifejezetten rituális vagy ünnepi 

aktust ír elő, mely azt kívánná tőlünk, hogy egy év-

ben egyszer legyen anyák, illetve apák napja. A ké-

zenfekvőnek és megnyugtatónak tűnő hála érzésén 

túl az igazi hangsúly nem teljesen a hálára esik. 

Bármilyen furcsán hangzik, az ókori Izrael-

ben nem az ölés, a lopás, a paráznaság tilalma, ha-

nem ennek a parancsolatnak a betartása okozott a 

legnagyobb nehézséget, és okoz talán ma is komoly 

nehézséget. A szülők tiszteletét megkövetelő ige 

leginkább egy konkrét réteget szólít fel ennek a tisz-

teletnek a megtételére. Ez a korosztály nemcsak a 

gyermekek, akik felnéznek és példaképet látnak 

szüleikben. Nem is csak az idősek, akiknek elhunyt 

szüleik emlékét ápolják és őrzik. A kérés a közép-

korosztály felé is hangzik, akik nem csak passzívan, 

hanem aktívan is kimutathatják tiszteletüket, az ál-

tal, hogy lehetőségeikhez mérten gondoskodnak 

szüleikről. Az igazi hála mindig több, mint érzelem, 

a belső lekötelezettség érzésén túl cselekvésben 

megmutatkozó akarat, vágy. Ezért nem elégszik 

meg a boldog megelégedettségből fakadó jóindulat-

tal, hanem adni akar; önzetlenül, viszontszolgálat 

nélkül. 

Isten gondviselése, amely leginkább az ér-

tünk meghalt és feltámadt Krisztusban mutatkozik 

meg, nemcsak arra hív, hogy hálából Neki engedel-

meskedő életet éljünk, hanem egymás gondoskodá-

sára is felkér. A törődés isteni parancsa helyre teszi 

a sokszor rosszul értelmezett tisztelet fogalmunkat, 

kiszabadítva az idealizálás, az eszményítés csapdá-

jából, felszabadít egymás kölcsönös megbecsülé-

sére, az igazi szeretet gyakorlására. 

Az egyetlen parancsolat, amelyhez ígéret 

fűződik, a gondviselés, a törődés hálából fakadó ön-

zetlen szolgálatát összeköti az anyaföld megtartásá-

val, a szülők tiszteletét az otthon megőrzésével. A 

megmaradás feltétele a megbecsülés. A generáció-

kat összekötő, nemzedékeket egymáshoz láncoló 

 

 

„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, 
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tisztelet kétirányú. A szülőket is kötelezi, hogy úgy 

gondoskodjanak gyermekeikről, ahogyan azt ha-

sonló gondoskodást idős korukban szeretnének 

megtapasztalni tőlük. Amerikai magyarként az ősi 

föld szeretete, a nyelv megőrzése, a kultúra ápolása, 

és az anyaországgal fenntartott kapcsolat tesz bi-

zonyságot erről az elkötelezettségről. 

A föld, a szülő a gyermek számára, a gyer-

mek a szülő számára Isten ajándéka. Ezért egyben 

felelősség is, nemcsak a már meglévők felé, hanem 

az eljövendő generációk felé szintén. Az élet to-

vábbadása, a jó életfeltételek megteremtése, a fenn-

tartható fejlődés a tisztelet parancsából következő 

követelmény. 

Mindannyian édesanya által jöttünk a vi-

lágra, és az méltó hozzánk, ha tökéletlenségünk el-

lenére a lelki kötelék megőrzésére igyekszünk. 

Az anyai feltétel nélküli szeretet nem múlik el ku-

darcok láttán, nem ér véget engedetlenség miatt, 

nem veszít erejéből csalódások ellenére sem, mert 

ez a szeretet az isteni feltétlen szeretetből fakad. 

Gyarlóságunk miatt nem vagyunk képesek igazán 

és teljesen szeretni, de a mi Istenünk, az Úr tökéle-

tesen feltétel nélkül szeret minket, mint gyermekeit, 

és adott nekünk életet, rövidebb-hosszabb ideig eb-

ben az életben szülőket, sokunknak testvéreket és 

gyermekeket. Nem ellenszolgáltatást vár, hanem 

önzetlen hálaáldozat lehetőségét ajánlja, amely ön-

kéntes, de amely megmaradásunk, életünk értéké-

nek megőrzése mellett a hosszantartó további gond-

viselés ígéretével társul. 

Peleskey Miklós Péter 

 

 

Én is olvasom az okos, precíz kimutatásokat, hogy 

az elmúlt években itt is - ott is mennyivel fogyott a 

mi drága népünk, és hogy a statikák fényében mire 

számíthatunk. Természetesen én is kitudom 

számolni, hogy ha havonta leesik 10 cserép a há-

zamról, akkor mikor fog elfogyni az összes cserép 

és rám roskadni a ház. Az is logikus, és ki is lehet 

számolni, hogy ha jön nekem 

ezer méterről az autó ötvenessel, 

akkor hány másodperc múlva fog 

elütni... csak az nem logikus, 

hogy miért nem ugrok félre, mi-

ért nem igazítom meg a cserepe-

ket az otthonomon, miért várjuk 

némán, passzívan a sorsunk be-

teljesedését? 

Egy statikusan gondolkodó vi-

lágban élünk, a legtöbb ember 

abból indul ki, hogy ilyen a világ, ez van, ezt kell 

elfogadni. Mostanában újból és újból felcsendül 

bennem egy régi, Kájoni János által gyűjtött csík-

somlyói dal refrénje: "ha nincs kenyér keresünk!" 

Igen, mi keresztények a mi Urunktól Istenünktől azt 

halljuk: "Keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót 

nyitnak nektek", "bármit kértek az én nevemben, azt 

megkapjátok"... Igen, egy változó, növekvő, kibon-

takozó világot teremtett az Isten, és mi ennek a fo-

lyamatosan születő világnak vagyunk a gyermekei. 

Nem statikus, fáradt gondolkodás kellene vezessen 

bennünket, hanem egy dinamikus, bátor, cselekvő, 

keresztény lelkület, a mi Urunk Istenünk szelleme. 

Isten ránk bízta a teremtő erőt, merem-e azt hasz-

nálni hittel, reménnyel? Szépnek látom Isten adta 

drága szülőföldemet? Azt ami érték nekem, azt 

örömmel megmerem-e osztani gyermekeimmel??? 

Egy kedves vállalkozó itt Székely-

földön 15 év alatt egy kis csodát 

teremtett, van neki panziója, sípá-

lyája és főleg sok sok vendége. 

Egy nap felhívott szomorúan, 

hogy nagyra nőtt fia összepakolt 

és elment Spanyolországba. Leül-

tünk beszélgetni és én megkérdez-

tem őszintén: "Mit gondolsz, ezt 

amit itt 15 év alatt megálmodtál, 

felépítettél, más országban ezt el 

tudtad volna érni? Saját szájával mondta ki, hogy 

nem. Hát akkor miért kell nap mind nap azt mon-

dani, hogy itt Erdélyben nem lehet eredményesen 

dolgozni meg nem is érdemes, mert úgyis minden 

hiába, meg stb., stb. Ha a gyerekeid nap mind nap 

csak azt hallják, hogy nehéz, hogy nem éri meg, ak-

kor miért ne mennének el a mi "rossz" világunk-

ból?? Barátom némán hallgatott, láttam, hogy érti 

azt amiről beszélünk. Végül is ő űzte el, a problé-

mák folyamatos felemlegetésével magától, szépen 

 
 

Böjte Csaba: Megmaradunk?! 
 
 
 



 

                                     

 

 

 

 

fejlődő vállalkozásától a gyermekét. Így igaz, de 

gond egy szál sincs - mondtam neki - most te kell 

vissza is édesgessed a fiadat! Ha felhívod, ha írsz 

neki mindig mondd el, hogy mennyi vendég 

volt, hogy ma hányan lovagoltak és hogy mennyi 

állatot tudtál értékesíteni a saját tehéncsordádból. 

Nem kell bölcselkedni, valótlan dolgokkal hen-

cegni, csak az igazat mondd ki, de azt újból és újból 

örömmel mondd el, mert a te örömödnek, bizakodá-

sodnak teremtő ereje van!! Használt a gyógymód, a 

fiatal ember, mint szakács hazajött és vezeti apja 

konyháját. 

 

Igen, folyamatos félrevert harangok mellett nem le-

het családot alapítani, munkát vállalni, gyereket 

szülni. Abba kellene hagyjuk az állandó pánikolást, 

nyafogást, siránkozást és merjük kimondani a gye-

rekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk 

soha nem volt, és őseinknek sem volt az elmúlt ezer 

év alatt, és azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyi-

ségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem 

volt még a Kárpát-medencében. Nehéz a magyar 

ember sorsa? Igen, vagy 10-20 kilóval átlagban va-

lóban nehezebb a kelleténél, és ezért kell fogyókú-

rázzunk. Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, 

leszüreteletlen almafa, megkapálatlan szőlőtőke 

soha nem volt itt a Kárpát-medencében! Miért sí-

runk? Miért űzzük el gyermekeinket, fiataljainkat 

falvainkból, városainkból?? 

 

A félelem, a szorongás, ha csak irreális még akkor 

is mindenképp kifejti a maga pusztító hatását. Hogy 

mennyire így van, elmondok egy kísérletet: A tudó-

sok vettek száz egeret, ötvenet beraktak egy 

kísérleti terembe, a másik ötvenet egy ugyanolyan 

terembe zárták. Arra voltak kíváncsiak, hogy a féle-

lem, a szorongás, a stressz mit fog eredményezni az 

egereknél? Éppen ezért az egyik megfigyelés alatt 

álló terembe beraktak egy ketrecbe zárt macskát. 

Így bezárva a macska nem bánthatta az egereket, de 

a szaga érződött, közben nyávogott, morgott  félel-

metesen és a kis parányi állatokra ez az irreális fé-

lelem is hatással volt. Abban a teremben hol nem 

volt cica, az élet szépen ment a maga medrében, 

sok-sok kis egérke született, a párok gondoskodtak 

a parányi utódokról, vígan fejlődött az egérpopulá-

ció. A másik teremben, hol a cica a ketrecben bizto-

sította  a stresszt, a félelmet, hiába, hogy egyetlen 

egeret sem tudott bántani, az egerek nem hoztak 

kellő mennyiségű utódot, sőt sokszor a megszületett 

utódokat is megették és azok a kis egerek amelyek 

életben maradtak, sokkal gyengébben fejlődtek, be-

tegesebbek voltak, sőt mindenféle deviancia gyak-

rabban előfordult náluk, pl. több volt itt a saját neme 

iránt vonzó egyed… Igen, a félelem, a szorongás, 

még az irreális, alaptalan félelem is öl, pusztít, meg-

fojtja az áldozatát!! Ezt a gonosz lélek is jól tudja, 

ezért lengi be világunkat ez a hatalmas nyugtalan-

ság, félelem!! A Gonosz mindig, de mindig a szent-

írásban pánikol, ócsárolja a jó Isten által szeretettel 

teremtett világot. Jézus Krisztus mindig, de mindig 

vigasztal, biztat, bátorít! Azt kéri újból és újból, 

hogy ne féljünk, hanem bízzunk benne!! 

 

Végezetül szeretnék elmondani egy jó hírt! Erdély-

ben, a tavaly télen, a hideg miatt egy héttel meg-

hosszabbították a téli vakációt és mi szépen csend-

ben pihentünk a nagy hó alatt. Érdekes a kollégáim 

családjaiban toronymagasan a szeptemberi hónap-

ban született a legtöbb kisbaba. Igen, a csend, a nyu-

galom, a béke meghozta a maga gyümölcsét. Sze-

rintem ebben a mai gazdasági, társadalmi hullámve-

résben is, ha magunkban, környezetünkben békés 

nyugalmat tudnánk teremteni, akkor Isten áldása ki-

áradna ránk és megmaradnánk. Ha hitetlenül a go-

nosz lélekre figyelünk, akkor a félelem, a szoron-

gás, a legtöbbször felesleges pánik, alaptalan stressz 

összemorzsolja a szívünket is, de a népünket is. 

 

E néhány gondolattal szeretném megköszönni azt a 

hatalmas bizalmat, szeretetet melyet folyamatosan 

érzek az anyaországi testvéreim részéről, és kérek 

elnézést amiért nem tudtam Székelyföldről szemé-

lyesen elmenni Budapestre.  

 

Adja a jó Isten, hogy áldás legyen ezen a mostani 

találkozón is!!  

Csaba t.  

Csíkszereda, 2012. október 16. 
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Kérdések      
 Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban 
teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, 
esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg 
nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 

 Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az 
Ő Szent Fiát, az ÚR Jézus Krisztust tiértetek testben elküldte, kinek egyszeri 
tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s ti-
teket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 

 Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az ÚR Jézus Krisztust, általa 
minket is feltámaszt a halálból és halandó testünket halhatatlanságba öltöz-
tetvén, általvisz az Ő örök dicsőségébe? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 

 Mindezeket bizonnyal elhivén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyele-
mért háládatosságból egész életeteket az ÚRnak szentelitek és már e jelenvaló 
világban, mint az Ő megváltottai, az Ő dicsőségére éltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÍGÉREM ÉS FOGADOM. 

 
Hirdetések 

Záró ének        42
4-5    Örvendezzetek egek 

Magyar himnusz  49    Isten Áldd Meg a Magyart 

Áldás 
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 Lelkipásztorok elérhetősége: 

Mayer Judit: 

Telefon: (703) 444-2048;  
E-mail: mayerjudit@verizon.net 

Peleskey Miklós 
Telefon: (202) 730-6293 

E-mail: peleskey@gmail.com 

 

Fényár ragyog 

kopott padon 
 

Fényár ragyog kopott padon. 

Egy szakadt anyóka ül azon. 

 

Húsvét után. Pünkösd előtt. 

Kék ég alatt. Két templom között. 

 

Vásott cipőben. Elnyűtt kabátban. 

Fürdik a tavaszi napsugárban. 

 

Lénye a fényárban úgy ragyog, 

miként  freskón az angyalok. 

 

Az égre néz pilláit lecsukva. 

Kit láthat így szem-lehunyva. 

 

Titkon követem fel, az ívét. 

A tekintet égi messzeségét. 

 

De a templomtornyok csúcsán 

döbbenten megállok! 

 

Egyik keresztjén karvaly ül! 

Másik kakasán varjú károg! 

 

Mire tekintetem földre hozom, 

senki sem ül a kopott padon. 

 

                           Cs. Szabó István 

2013. április 12. 
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