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Az elmúlt években jónéhányszor
elkocogtam mellette... nemegy-
szer ábrándozó tekintetű párokat
is láttam előtte, s olyan  – a szó szo-
ros értelmében véve – futó pillanat-
nak is részese lehettem, amikor
éppen egy lakat kattant a rozsdá-
sodók valamelyikére, újabb tanu-
jeléül két ember szívből jövő
elköteleződésére.

Mivel a szerelem virága nem csak
jó időben nyílik – akkor is ha dúl-
nak a történelem viharai – ezért a

hűség, mint téma: örök. A hűségnek min-
dig ára van, sőt terhe/súlya is – s most
nem arra gondolok, hogy itt Tatán a tó-
parti sétány ikonikus egykori
kerítés/kerti-kapu(?) darabja nemegyszer
meghajlott a lakatok mázsás súlya alatt.

Idén – április végén – 33. alkalommal
Sopronban rendezték meg  éves konferen-
ciájukat a családterápia hazai képviselői.
A Magyar Családterápiás Egyesület
Vándorgyűlésének fő témái a hűség, a lo-
jalitás és a kötődés volt. (A helyszínválasz-
tás telitalálatossága – Sopron, mint a “hűség
városa” – a jézusi “33”, május, mint az es-
küvői szezon kezdete, mind azt sugallta,
hogy néhány gondolatomat a hűségről rö-
viden írásba is foglaljam.)

MIért éppen a hűség?
Jóllehet a család- és párterápia töret-

len népszerűségnek örvend hazánkban, és
egyre többen vesznek igénybe terápiás se-
gítséget ilyen formában – sőt örvendetes
módon papok, lelkészek, lelkésznők között is
egyre többen szereznek mentálhigiénés diplomát
– mégsem ezért választottam májusi Lut-
herrózsánk vezérgondolatául a hűséget.
Az ok kettős: egyrészt a hűség átfogja
egész életünket, másrészt a hűtlenség el-
hatalmasodása már globális jövőnket is
veszélyezteti.

A hűség – legyen szó családi-, párkap-
csolati-, kulturális-, hitbéli- vagy éppen
elvhűségről – alapvetően befolyásolja az
életminőséget. A hűségről általában úgy
szeretnek beszélgetni, mint a harmadik fél
hűtlenségéről, jóllehet a hűség az egyik
legszemélyesebb magánügyünk. (Ezért is
van belőle mindig krízis, hiszen a hűtlenséggel
nemcsak másokat, mindenekelőtt önmagát sebzi
meg a hűtlenné vált ember.) 

Ismerünk embereket, akiket a hazá-
jukhoz, a magyarságukhoz való hűség tesz
nagyon tiszteletreméltó emberré. Hűsége-
sek ahhoz a földhöz, ahová születtek,
amelyet megláttak, amikor először szét-
néztek itt a világban, ahhoz a nemzethez,
amely a hagyományaival, kultúrájával,
nyelvével emberré nevelte őket, s az isten-

hit csíráját olykor még erős fává is érlelte.
Minél kisebb egy ország, annál nehezebb
hűségesnek maradni hozzá. De ezek a
“mégis-hűségesek” a hűségükön keresztül
erőt sugároznak, amely még egy kicsi
népet is bizalomra, életre biztat és a jövő
szolgálatára bátorítja.

Aztán ismerünk olyanokat, akik a há-
zasságban mutatkoznak hűségeseknek, és
ezzel a hűséggel érdemlik ki a tiszteletün-
ket. Ezek az emberek jóban-rosszban hűsé-
gesek egymáshoz, és nem méricskélnek,
hogy milyen áldozatot kíván tőlük ez a
hűség, mert nagyon jól tudják, hogy ez – ha
néha komoly veszteséggel is jár – a teljesebb
életnek a forrása. Sokakat elcsábít a jólét, a
bőség olykor hűtlenségre csalogathat, de
ugyanígy csábíthatnak a nehézségek – a
(még)jobb ígéretén keresztül is.  

Mit is jelent valójában a
hűség?

Sokan a hűség szó hallatán a kutyákra
gondolnak, mint olyan szolga-lelkű te-
remtményekre, akik feltétel nélkül ragasz-
kodnak gazdáikhoz. A hűségnek a
Bibliában van olyan értelme is, hogy az
ember ragaszkodik valakihez vagy valami-
hez, akit/amit már igaznak ismert meg.

A bibliai történetek arra tanítanak
minket, hogy a hűség megőrizhető akkor
is, ha két embert egymástól elszakít az
élet; ha háború, fogság, börtön, sok min-
den egyéb megterheli a személyes sorsot.
Ebből tudunk erőt meríteni évtizedek
múltán, amikor nagyon megváltoznak

azok az életkörülményeink, amelyek kö-
zött valaha egymáséi lehettünk. A hűség
mindig leleményre, találékonyságra kész-
tet, a hűség tehát nem egyszerűen valami
konok szorítás, hanem teremtő életkedv.
Ez teszi lehetővé, hogy a házastársak egy-
másnak a legjobb barátai, szellemi és be-
szélgető partnerei legyenek és
maradjanak is. 

Jó, jó.. de hogyan?
A hűség tehát azt jelenti, hogy az Is-

tentől kapott értékeket arra használjuk,
amire Ő adta. Ez így nagyon egyszerűen
hangzik, de Isten nélkül alig vagy csak na-
gyon nehezen megvalósítható!

Teremtettségbéli jó rend, hogy min-
den nap kapunk huszonnégy teljes órát
Istenünktől. Ezt az időt nem mi biztosít-
juk magunknak! Isten az idő Ura, Tőle
kaptuk, s majd egyszer Ő szab véget a mi
földi életünk idejének is. Minden nap hu-
szonnégy teljes órát ad tehát valamilyen
célra... Arra használjuk-e, ami a legfonto-
sabb? Olyan könnyű időt eltékozolni, időt
üresen hagyni, üresjáratban elfecsérelni,
s közben mulasztásaink csak egyre hal-
mozódnak.

Aztán próbáljuk mi magunk megol-
dani a helyzetet, amit mi magunk idéz-
tünk elő. Lesz is belőle kapkodás,
idegesség, s ebből fakadóan pedig felszí-
nesség, sekélyesség életünk minden terü-
letén... Akiben tudatosul, hogy az idő
Isten ajándéka, s az ÚRIsten nélkül csak
múlik, de nem telik (nem juttat közelebb a tel-
jességhez), az már nagyon nagy dolog, hi-
szen megkérdezi: Uram, mire adtad ezt a
mai napot? Így simul egybe az elvégzendő
szükséges, az el nem halasztható (mert
talán soha vissza nem térő a pillanat) fontossal.
Mindent nem lehet egyszerre elvégezni,
amit szeretnénk, erre tanít az Írás is:
“mindennek rendelt ideje van”.

Minek az ideje van most?
Van, amikor a jövőbe tekintésnek, a

felelősség meglátásának van az ideje.
Félig benne lenni a múltban, félig pan-
csolni a jővő ígéreteiben azt jelenti: nem
élek a mában... Érdemes így élni? 

Ha a szeretet által Istennél/Istenben
vagyunk, akkor a “most”-ban vagyunk, s
akkor a szívünk is, meg az eszünk is a he-
lyén van. Sajnos egy olyan világban élünk,
amikor néha-néha csak a kutyák emlékez-
tetnek minket arra, mit is jelent a hűség...
Néma pillantásukkal meg is szégyeníte-
nek minket, hiszen nyilvánvalóvá teszik
azt az értéket, ami emberi életünket iga-
zán naggyá teszi, teheti, tehetné... Ezért
nem felesleges megkérdeznünk magunk-
tól: nem lehetnék kicsivel hűségesebb?

fm

„Hűséges az Isten, aki által
meghívást kaptatok...”



Rövid-hírek
Április 18-án az Almási úti temetőben

eltemettük Varga Ferenc evangélikus
testvérünket, akit 79 éves korában szólított
magához az Élet és a Halál URa. Emlékét
tegye áldottá Isten övéi között!

Április 21-én, Húsvét ünnepi istentisz-
teletünk keretében a keresztség

szentségében részesült Kiss Lili kistestvé-
rünk, Kiss László (ref.) és Mészáros Zsu-
zsanna (ev.) gyermeke. Isten áldása kísérje
Lilit és az egész Családot!

Április 29-én Gyülekezetünkben
Szarka István esperes és Szöllősi Mik-

lós egyházmegyei másodfelügyelő az öté-
venként esedékes kötelező esperesi
vizitációját tartotta meg, mely vizsgálat fel-
adata a lelkész munkájának értékelésén túl
a gyülekezeti élet egyházunk törvényeibe

foglalt jó rend általi segítése volt. Az espe-
resi vizitáció eredményéről később írásos
jelentést kap a presbitérium. Köszönjük
Presbiter-testvérek előkészítő, szervezői
munkáját, valamint Asszonytestvéreink
ülésre készített finomságait is!

Május 2-án a Kossuth téren Tata
Város Önkormányzata szervezésé-

ben idén már harmadik alkalommal ren-
deztek városi ballagási ünnepséget. Az
eseményen Bencsik János országgyűlési
képviselő és Michl József polgármester
köszöntötte a diákokat, majd Havassy Bá-
lint László plébános, Nagy Krisztina refor-
mátus lelkész és Franko Mátyás
evangélikus lelkész mondott áldást, vala-
mint hagyományosan sor került az „élet tü-
zének” átadására is. 
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Kedves Testvéreim!

Avirágba borult fák, az egyre
melegebb napok, nemkülön-
ben az érettségi vizsgák idején

szembesülünk azzal, hogy ennek az
esztendőnek második harmadában
vagyunk. Nyári alkalmaink – családi és
gyülekezeti egyaránt – egyre inkább kör-
vonalazódnak, közelednek. Májusi
rövidebb hírlevelünk is ezekre hívja
most fel a figyelmet.

Ahogyan előző számunkban is je-
leztem, Június 1-én ill. 2-án kon-
firmációi vizsgát/istentiszteletet
tartunk – szeretettel várjuk nem csak
a hozzátartozókat, de az érdeklődő
testvéreket is. Ahogyan az elmúlt év-
tizedben tettem, most is vetített-
képes vizsgának lehetünk a részesei,
mely jó alkalom arra is, hogy kissé
megszürkült konfirmációi tudásun-
kat ezúton is frissítsük. Az előrelátha-
tólag 30-35perces konfirmációi
vizsga után rövid szeretetvendégsé-
get (agapé) is tartunk!

Szeptember 8-án (vasárnap) ün-
nepi istentiszteleten adunk hálát Is-
tennek azért, hogy megtartott minket
tatai evangélikusokat, köztük engem
is, és erőt adott, hogy 30 éven át –
mint felavatott lelkész – sok hittestvé-
remmel együtt én is dolgozhattam az
ÚR tatai szőlőskertjében. 

A Joensuu-Pielisensuu-i gyüleke-
zetből egy 5fős csoport érkezik Riita
Reinikainen igazgató lelkész vezeté-
sével; ők szept. 5-10. között lesznek
Tatán. Szeretnénk emlékezetessé
tenni ezt a hétvégét egy egynapos
(szept. 7. – szombat) buszos kirándu-
lással is, amit Sopronba tervezünk.
Eleddig mintegy 30-an jelezték rész-
vételi szándékukat, ezért aki szeretne
jönni, haladéktalanul jelentkezzen
Széles Anikó presbiter testvérünknél
(vagy nálam), hogy mielőbb megren-
delhessük a buszt ill. egyéb szükséges
dolgokat is időben elintézhessünk.

Június 13-án tartjuk szokásos
félévzáró, templomkerti “NikA-pik-
nik”-ünket, melynek keretében nem-
csak viszszatekintünk, értékelünk és
a következő szemeszterre új témákat
keresünk, de finomságok mellett be-
szélgetünk, s végül félévzáró, hálaadó
áhitattal zárjuk 34. szemeszterünket.
Erre a mindig jóhangulatú testvéri
együttlétre hívjuk és várjuk természe-
tesen azokat is, akik csak ritkábban
jutnak el a NikA valamelyik  alkal-
mára! Szerettel gondolok mindenkire
Útmutatónk májusi igéjével:
“Uram, ó, Uram! Senki
sincs hozzád fogható,
sőt nincs is rajtad kívül
Isten!” 2 Sám 7,22

Erős vár a mi
Istenünk!

Húsvét-ünnepi oltárunk...
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Kistemplomunkban

1. nap
Bátrak és okosak a Bibliában.

2. nap
Balgák a Bibliában.

3. nap
Bölcsek a Bibliában és az Egyházban.

Tudnivalók:Tudnivalók:

Szokásos háromnapos hittantáborunk foglalkozásai
9-16 óra között zajlanak. Érkezés: 8-9 óra között, utána
játékos foglalkozások és tanulás – külön a kicsiknek és a

nagyobbaknak. Délben étkezés (helyben) – ahogyan
korábban is, az ételt rendeljük/hozatjuk. 

A tábor költségeinek fedezésére adományokat
elfogadunk.

Részvételi díj: családonként napi 1000 Ft. 
Jelentkezés: Széles Anikónál

Aki hű a kevesen, a sokon is hű
az,és aki a kevesen hamis, a sokon
is hamis az. Lk 16,10 

Alig akad felnőtt ember, aki a “hűség”
szó hallatán ne a párkapcsolatira
gondolna, jóllehet minden kapcso-

latunkat alapvetően a hűségértelmezé-
sünk határoz meg. Ha a rosszban is segítő
jobbot nyújtunk a barátunknak, akkor hű-
séges, jó barátok vagyunk. Ha időt és fá-
radtságot nem kímélve hűek maradunk
eredeti elképzelésünkhöz, akkor a befek-
tetett munkánk meghozza a kívánt gyü-
mölcsét. Aki hűséges a neki rendelt
társhoz egy életen át, az boldog, kiteljese-
dett családi életet él.

A hűség önmagában azonban még nem
boldogít. Lehet valaki hűséges a pártjához,
mely egy szűk hatalmi elit érdekeit szol-
gálja, s amikor az igazság mérlegén egyszer
megmérettetnek az értékek, akkor kiderül,
hogy az effajta hűség hamis ideálokat szol-
gált. Kicsiny országunk pártállami múltjá-
ból lehetne példákat hozni, de említhetjük
a hitleri németország SS-katonáit, akiknek
jelmondata ez volt: “Meine Ehre heißt
Treue” – azaz, az én becsületem a hűség...

A hűség akkor hordoz áldást, ha az a
hűség nem emberi alapon, hanem az “iste-
nin” nyugszik. Istenhez való hűségünkből
ugyanis mindig érték teremtődik. Ha csak
egyházpolitikai ideológiákhoz volt hűséges
az ember, akkor abból eretneküldözés,
máglyatüzek vagy vallásháborúk fakadtak,
de aki nem érdekben, hatalomban, karri-
erben gondolkodott, hanem Istenhez volt
hűséges, azt Isten mindig megáldotta,
hogy rajta keresztül nagy dolgok történjek.

A hűség próbája mindig a kapcsolat.
Hajlandó vagyok-e lemondani bizonyos
dolgokról, hogy ezzel másokat segítsek, s
építsem a közösséget? Isten ugyanis a kö-
zösségbe, s a közösségért teremtette meg
az embert! Isten azért helyezte az embert
ide a Föld nevű bolygóra, hogy békében és
igazságosságban éljen, ehelyett az ember
ősidők óta csak békétlenkedik, hűtlenke-
dik, s kapzsisága okán szünet nélkül mun-
kálkodik az egyenlőtlenségen! 

Jézus tanítása szerint ugyanis a kevés
a földieket jelenti, amik múlandóak, a sok
pedig az Isten országát. Aki hűséges a mú-
landón, az elnyeri az elmúlhatatlan, de aki
hamis, azaz hűtlen a kevésen, azaz nem
arra használja földi adományait, amire
Isten azokat adta, az nem juthat el Őhozzá.
Ez az evangélium “törvénye”.

Imádkozzunk!

Uram, Istenem! Taníts engem
utaidra... hogy megmaradhassak

a hűségben. Ámen.

és így szóltak Jézushoz: “Mester, ezt az
asszonyt házasságtörés közben
tetten érték. Mózes azt parancsolta
nekünk a törvényben, hogy kövez-
zük meg az ilyeneket. Hát te mit
mondasz?” Ezt azért mondták,
hogy próbára tegyék, és legyen
mivel vádolniuk őt. Jézus pedig le-
hajolt, és ujjával írt a földre. Amikor
továbbra is faggatták, felegyenese-
dett, és ezt mondta nekik: “Aki
bűntelen közületek, az vessen rá
először követ.” És lehajolva to-
vább írt a földre. Jn 8,4-8

Az elmúlt kétezer esztendő alatt bi-
zonyára sokan elgondolkodtak már
azon, vajon mit írhatott Jézus a ho-

mokba, de az igazi kérdés mégis az ma-
radt: miért? Amikor ostorozza a
farizeusokat képmutató kegyességük
miatt, azt többnyire “keményen” és nyil-
vánosan teszi, de a komoly társadalom-
destabilizáló szexuáletikai problémához,
a házasságtöréshez mégis ilyen szelídség-
gel fordul oda... Nem akar “példát statu-
álni”, mert jól tudja – talán azért mert
tisztaságban élt – hogy az egyik leggyakrab-
ban előforduló bűnünkről van szó, mely-
ből “kigyógyulni” csak a Legnagyobb
Orvos segítségével lehet.

Ez az a bűn-forma, ami látszólag ártat-
lan véteknek tűnik, valójában a legna-
gyobb fájdalmat okozza. De miért is?
Mert a szexualitás kérdése nemcsak a
hűség kérdése, mindenekelőtt az ember-
ségünk kérdése! Nem azért követ el valaki
szexuális bűnöket – s most itt tegyünk kü-
lönbséget szexuális delictumok (súlyos bűncse-
lekmények) és férfi és nő közötti kapcsolatból
fakadó problémák között –, mert “jó ember”
ugyan, de szexuális vágyait nem tudja tár-
sadalmilag elfogadott korlátok közé szo-
rítani, hanem azért, mert emberségében
gyenge... Fiataljaimnak szoktam mon-
dani: Ahhoz, hogy kiderüljön milyen
ember az a másik, nem kell ágybabújni
vele – szavai, s az élet egyéb dolgaiban ta-
núsított magatartása sokkal hamarabb
nyilvánvalóvá teszik ezt! Persze, ha nem
kommunikálnak (communio=egység), s csak
a hiábavalóságokról beszélgetnek: “Szere-
ted-e a techno-zenét vagy sem?” – akkor
ne csodálkozzanak azon, hogy csak hitvá-
nyat találnak maguknak...

Jézus azért ennyire szelíd, mert nem
elítélni jött minket ebbe a világba, hanem
megmenteni minket! Helyre kívánja állí-
tani a kapcsolatot a Mennyei Atya és kö-
zöttünk, hogy ne kapkodva éljük
életünket, hanem tudjunk benne megala-
pozott, jó döntésket hozni párkapcsolati
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kérdéseinkben is. Isten előtt átimád-
kozva/átgondolva nem hozhatunk rossz
döntéseket! Isten nélkül viszont igen
könnyen... Ilyenkor történik aztán meg –
klasszikus női eset(!): Belemenekülvén egy
korai házasságba, csak a gyermekekbe ve-
títve az élet minden értelmét, naponta
megtapasztalja a nemritkán alkoholista
férj durvaságát és egyszercsak találkozik
egy olyan emberrel, akitől életében először
őszinte szavakat, bátorítást, elismerést
kap, netán élete első gyöngéd ölelését is
átéli... Akkor most mit tegyen az emberlá-
nya? Maradjon hűséges? Kezdjen el új
életet vagy folytassa tovább a régi nyomo-
rúságosat, mondván hogy ez az ő sorsa?
Nos, aki azt hiszi magáról, hogy ilyen hely-
zetben tud okos lenni, az önmagát csalja
meg, s bizony közülük kerülnek ki a kő
után nyúló ítélkezők...

Márpedig az ítélet joga az Istené, s ő
meg is ítél mindnyájunkat! Nem feltétle-
nül büntetéssel, gondviselő jóságával is
észhez tud minket téríteni! Ha más nem
is érti milyen “összevissza-jelek” azok a
homokban, mi nagyon is jól tudjuk, hogy
amit Jézus ír, abban a mi életünkről van
szó, s ezek a jelek változást követelnek:
Fordulj az Isten felé! Menj tovább utadon,
és többé ne vétkezz!

Imádkozzunk!
Uram! Add, hogy hűséges tudjak

maradni Hozzád, s hűséges
lehessek életem minden

dolgában! Ámen

Légy hű mindhalálig, és neked
adom az élet koronáját. Jel 2,10c

Egy reprezentatív felmérésben a
megkérdezetteknek az 53,4%-a sze-
rint a monogámia mára “kiszolgálta

magát”, s szerintük tévhit az, hogy mű-
ködne egy egész életen át... Ugyanebben a
felmérésben 80,3% nem tartotta különö-
sebben “nagy ügynek” a válást mondván:
“ilyen a legjobb családban is megtörté-
nik”. Párkapcsolattal foglalkozó szakem-
ber tényként kezelik, hogy a házassághoz
való viszonyulás alapjaiban megváltozott
a nyugati világban, s a tartós kapcsolatot
támogató keresztény kultúra gyors ha-
nyatlásnak indult az elmúlt évtizedekben.

Érdekes módon a hűséget mégis csupa
nagybetűvel írják, amikor arról van szó,
hogy legyünk hűek a mobilszolgáltatónk-
hoz, egy adott autómárkához vagy vala-
melyik bankhoz, biztosítóhoz. Hűséget
követelnek a pártokban is...

Nagyot változott világ! Modern ko-
runk rákfenéje, hogy a tárgyakhoz való vi-
szony fontosabbá vált, mint a
személyekhez fűződő! Sajnos az érdek
átírt minden korábbi protokollt. Szemreb-
benés nélkül fogadnak örök hűséget egy-
másnak az emberek – ha tehetik, akkor az
oltárnál is – jóllehet tudják, hogy mellettük
ugyanazt az esküt elmondó még nem az
“igazi”. Lehet, hogy megvan az intimitás,
egyelőre megvan még a szenvedély is, de
az elkötelezettség az hiányzik...

Sajnos igen sok esetben ugyanez a
helyzet az Istennel is! Megvan a lelkese-
dés, megvan a szentlélekkeresztség, a
nyelvekenszólás, s minden, ami kell a val-
lási vezető szerint – csak a lényeg hiány-
zik: a szeretet elkötelezettsége a szolgáló
életre! S mi lesz mindennek a vége? Be-
zárkózás egy nem létező szűk világba,
ahonnan “teljes szívvel és lélekkel” lehet
sarat dobálni a bűnös világra... 

Mindhalálig hűséges lenni sokak szá-
mára elsősorban azt jelenti: elnyerni az

örökélet koronáját. Pedig ez csak “ráa-
dás”... Az Ige az élet koronájáról szól, azaz
az Élet megkoronázásáról! Aki hűséges Is-
tenhez – nem egy Isten-elképzeléshez(!) –, az
elnyeri már itt a földi életében az elérhető
legtöbbet: a megelégedettség teljességét.
Elégedettnek lenni nemcsak “a sokon”, de
“a kevésen” is tud lenni az ember; a nagy
kérdés csak az, mer-e rálépni a hit istenes
útjára. Ha igen, akkor számára Isten sze-
retete lesz a legfontosabb s ez beara-
nyozza minden más viszonyát is...

Imádkozzunk!

Hűséged kössön Hozzád, Uram!
Ámen

Református istentisztelet
Kistemplomunkban!
A Tóvárosi Református Imaház átépítése
miatt a Tóvárosi Református Gyülekezet is-
tentiszteleteit május 5-től (előreláthatólag)
szeptember 15-ig 9:00 – 9:45 között 
kistemplomunkban tartják. Kérjük ezt az
érkezésnél figyelembe venni!

Testvérek megértését
előre is köszönjük!

Olvasd, linkeld! 
Vidd el az otthonmaradtaknak!

Itt olvashatóak a korábbiak:

http://tata.lutheran.hu/ujsag_hirlevelek.htm

Gazdag halottak
Egy ember meghal, felkerül a Mennyország
kapujába. Ketten már álldogálnak előtte,
beáll hát ő is a sorba. Egszercsak kijön egy
angyal és megszólal:
– Tudják emberek, nagyon sokan vagyunk
már idefenn, ezért Szent Péter kitalálta,
hogy csak a gazdag halottakat engedi be.
Előlép az első várakozó:
– Én vállalkozó vagyok, és az elmúlt egy
évben 100 millió forintot kerestem!
– Jó, akkor gyere be! – mondja az angyal.
Előlép a második:
– Én ügyvéd vagyok, tavaly 10 millió fo-
rintot kerestem!
– Kerülj beljebb! – mondja az angyal.
– Én tavaly mindössze 80ezer forintot ke-
restem – mondja szomorúan a harmadik.
– Ó te szegény! – mondja az angyal – és mit
tanítottál?

A csilingelés oka
Meghal egy ember és felkerül a Mennyor-
szágba. Békésen telnek napjai, ám az egyik
napon valami halk csilingelést hall.
Nem tudja mire vélni a dolgot, megkérdezi
hát Szent Pétert.
– Tudod, fiam, ha valaki a földön hazudik,
akkor mi csilingelünk egyet, hogy mindenki
tudjon róla – válaszol Péter.

Nagyritkán hallható a csengettyű, ilyenkor emberünk
jót derül magában.

Egyszer azonban nagy a csengetés, csörge-
tés, kolompolás, még a mennyei harangok is
óriási zúgásba kezdenek. Megijednek a
Mennyország lakói, emberünk is szalad a
többiekkel együtt Szent Péterhez, hogy meg-
tudják, mi történt.
– Ja, semmi különös, csak a földön megkez-
dődött a választási kampány!

A mennyország kulcsai
A mennyországban sétálgatva föltűnik
Jézusnak, hogy mindenféle gyanús ala-
kok bujkálnak odabent, akiknek nem sok
keresnivalójuk lenne ott. Kérdőre vonja
Pétert, aki így védekezik: 
– Uram, te valóban nekem adtad a kul-
csokat, és én csak akkor engedek be vala-
kit, miután lelkiismeretesen kivizsgáltam
az ügyet. Azonban édesanyád állandóan
kinyitja az ablakot, hogy minden “jött-
ment” bemászhasson...


