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Az áprilisi elmélkedéseket Lipien

Mihály és Krémer Ibolya közösen
készítették, a májusiakat pedig a
soproni közösség tagjai: Csizovszki
Róbert, Némethné Szigethi Kata,
Bertalan Gábor és Schaul Árpád.

Április 6. — Nagyböjt 5. vasárnapja — Jn 12,20–33 —
„Látni szeretnénk Jézust!”

Közeleg húsvét ünnepe. Az Isten imá-
dására Jeruzsálembe érkezett zsidók kö-
zött a görög diaszpórából érkezõk is kí-
váncsiak Jézusra. A Betszaidából szár-
mazó Fülöphöz fordulnak kérésükkel.
Milyen nagy öröm a tanítványnak, hogy
a hellén kultúrkörbõl érkezõk is érdeklõ-
dést mutatnak Mesterük iránt. Az egy-
házi hatalom folyamatos támadása és le-
járató kampánya ellenére szaporodik az
érdeklõdõk száma. Beindul a közösségi
diplomácia. Fülöp a kérést Andrásnak
továbbítja, majd együtt terjesztik a kí-
váncsiskodók kérését Jézus elé. A 23.
vers írja: „Jézus ezt válaszolta.” Amit
azonban mond, az nem válasz a tanítvá-

nyok kérésére. Jézus mondatai szíve
legmélyérõl érkeznek. A lényegük az,
hogy már nincs idõ értelmetlen fogadá-
sokra, találkozásokra. Nem forgácsol-
hatja szét hátralévõ kevés idejét a néze-
lõdni és találkozgatni akarók csoportjai-
ra. Amit Jézus mond, az a küldetés
továbbadásának törvénye: „Ha a búza-
szem nem hull a földbe, és nem hal el,
egymaga marad, de ha elhal, sok termést
hoz” (Jn 12,24). Tudja, hogy tanításának
szükségszerû következménye a szemé-
lyes pusztulás. Ennek elvállalásából nõ
ki a sok termés. Közhelyként emleget-
jük Tertullianus mondását: „A vértanúk
vére új keresztények vetõmagja lesz”

(Apologeticus 50). Csakhogy ez a vetõ-
mag mára elfogyni látszik. Természete-
sen ma is sokan vannak, akik keresz-
ténynek vallják magukat, sok-sok áldo-
zatot hoznak életükben, de ez már nem
igazi vetõmag. A mai mezõgazdasági
szakkifejezések közül leginkább a fém-
zárolt vetõmagok elnevezés illik rájuk.
Kinézetre szép a termésük, de ízre egé-
szen más, és a további vetésre már alkal-
matlanok. Ilyenné lett a mesterségesen
létrehozott kereszténység. A Lélek ere-
deti spontaneitása eltûnt belõle. Tele lett
(gén)manipulációval és tartósítószerrel.
Jézus nem diplomata életmódot kínál,
amely szentelésekbõl, beiktatásokból,
fogadásokból, tárgyalásokból áll. Az Õ
életmódja halálosan komoly. Nem külsõ
intézmény szabályozza hivatalszerûen
tevékenységét, hanem az élet és a világ
megoldatlan kérdéseire ad helyes vá-
laszt és megoldást. Mellébeszélni, a kül-
sõségeknek élni a világ fiai szoktak. Mi
nem vehetjük át tõlük ezt a stílust és tar-
talma(tlanságo)t. Nekünk a valódi Jé-
zust kell követnünk!

Testvérem! Te is látni szeretnéd Jé-
zust? Melyiket? Az üldözött názáreti
tanítót, vagy az Egyház legfõbb Fõpap-
ját?

Április 13. — Virágvasárnap — Mk 14,1–15,47 — „Hozsanna! – Feszítsd meg!”
Virágvasárnapon a keresztény egy-

házak templomaiban a Passió története
hangzik el. A katolikus egyház liturgiá-
ja azonban teljesebbé teszi ennek az ün-
nepnek a szertartását azzal, hogy a mise
elõtt barkát szentelnek, és a pap a mi-
nistránsokkal közösen vonul az oltár-
hoz. Ez jeleníti meg jelképesen Jézus
jeruzsálemi bevonulását. A virágvasár-
napi szertartás jelentõsége a barkaszen-
telés és a passió között húzódik. Mi
zajlott le az emberekben a két eseményt
átölelõ idõszak között? A pap a barka-
szenteléshez piros palástot vesz fel. A
piros szín – ellentétben a politikával –
kedvencünk a liturgiában. A vértanúk
ünnepnapjain kívül barkaszenteléskor
és pünkösd ünnepén használja az egy-
ház szertartása. A meggyõzõdést, a
megvilágosodást, a találkozást, a hûsé-
get, az istenélményt és az áldozathoza-
talt jelenti számunkra. (Amikor felesé-
gem piros színû ruhadarabot ölt magá-
ra, akkor is az jut eszembe, hogy
minden áldozatot meg kell hoznom,
hogy hûségünk, mint a csipkebokor,

úgy lángoljon.) A lelkes nép kitörõ
örömmel ünnepli Jézust. Pálmaágakat
lengetnek körülötte, az útra ruháikat te-
rítik elé. Ha nem tudnám, hogy jelképes
cselekedetével Jézus az ószövetségi
Írásokra akar emlékeztetni, el sem hi-
szem, hogy ezt képes volt megtenni. A
dicsõség keresése, önmaga ünnepelte-
tése, a személyi kultusz idegen attól,
amit addig mondott és tett. Zakariás
próféta jövendölését teljesíti be: „Nézd,
közeleg királyod: ...alázatos, szamáron
jõ, szamár hátán, szamárnak csikaján...,
és békét hirdet a népeknek” (Zak
9,9–10), és Habakuk próféta szavaira
figyelmeztet, amikor ezt mondja: „...Ha
ezek elhallgatnak, a kövek fognak meg-
szólalni” (Lk 19,40; Hab 2,11). Ez az
ünneplõ tömeg húsvét ünnepe elõtt, Je-
ruzsálemen kívül ünnepel. A nép, az
„istenadta nép”, amelyrõl Lenin azt
mondta, hogy olyan, mint egy bunkó,
amellyel egy ügyes szónok arra sújt le,
akire akar. Ezt az ünneplõ, lelkes töme-
get veszi irányítása alá Jeruzsálemen
belül a zsidó vallási hatalom. Rövid idõ

leforgása alatt rájönnek, hogy célszerû
és praktikus lecsillapodni, ha nem akar-
nak bajt maguknak. Megmondják ne-
kik, hogy téved a szemük, fülük és a
szívük, mert a bevonuláskor ünnepelt
Názáreti nem Messiás, hanem csupán
egy eretnek, csaló, aki ártalmas a zsidó-
ságra. A jeruzsálemi bevonulástól az
elítélésig tart Jézus tragédiája. Rövid
idõ, és az emberek tudják: már nem ho-
zsannázni kell, hanem „Feszítsd
meg!”- et kiáltani. Akinek nincs szilárd
meggyõzõdése, akit nem jellemez az
önálló és szabad gondolkodás, azt a pil-
lanatnyi politikai szónokok propagan-
dabeszéde irányítja. Ma ideáll és ide-
szavaz, holnap odaáll és odaszavaz.
Azért, mert a hordószónok azt mondta
neki. Virágvasárnap a döntés felelõssé-
gének napja. A személyes döntésé.

Testvérem! Te is gyakran változtatod
a véleményedet? Mi vezet ebben? Az
igazág keresése, vagy az egyéni szemé-
lyes érdek? Téged ki irányít? A lelkiis-
mereted, vagy a hordószónokok beszé-
de?

Április 20. — Húsvétvasárnap — Mk 16,1–7 —
„Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek?”

Húsvét ünnepének reggelén így kö-
szöntötték egymást az õskeresztények:
„Krisztus feltámadt!” Aki értette ezt a
jelszószerû hitvallást, megadta a vá-
laszt: „Valóban feltámadt!” Ez a rövid
krédó megerõsítette õket abban, hogy

Jézus tanítása, életútja nem volt hiába-
való, a csúfos kereszthalállal nem pe-
csételõdött meg a názáreti ács sorsa,
hanem túlélte legyõzõit. Ezt az idõsza-
kot követi a jézusi esemény fokozatos
eltorzításának és a lényeg eltakarásá-

nak korszaka, amelynek eredménye-
ként az Egyház fõideológusa leírta
azokat a sorokat, amelyben a feltáma-
dásnak nevezett esemény került a taní-
tás középpontjába: „Ha pedig Krisztus
nem támadt fel, hiábavaló a mi igehir-



detésünk, s hiábavaló a ti hitetek” (1
Kor 15,14). Pállal vitába szállva hi-
szem és hirdetem: Jézus élete és tanítá-
sa számomra a feltámadásnak nevezett
esemény nélkül is abszolút hiteles, és
követendõ mérce. Keresztény ember-
hez méltatlan dolog elbújni a feltáma-
dásnak nevezett esemény mögé. Ez a
gondolat vezette Fodor Sándor írót is,
amikor papírra vetette A feltámadás el-
marad címû mûvét. Számomra minden
keresztény testvérem élete hiteles a
múltban, a jelenben és az eljövendõ-
ben, ha az illetõ szolgál, ad és lemond
az erõszakról. Ha pedig mindezekrõl

olyan radikálisan tesz tanúságot, hogy a
világ az életére tör, én akkor is hiszek
neki, ha testi halálát követõen néhány
napon belül nem támad fel. Húsvét nem
a látványos csoda ünnepe. Aki annak
tartja, az vallási pótcselekvést végez, és
érvényesek rá Marx Károly szavai, mi-
szerint számára a vallás csak ópium. A
húsvét a Jézus mellett tanúságot tevõ
emberek ünnepnapja. Bizonyságtétel
arról, hogy a hitvalló keresztény élet-
nek – a közvetlenül vagy közvetve el-
szenvedett – erõszakos halál ellenére is
van értelme. A világot jobbá lehet, és
jobbá kell tenni. Ez akkor is igaz, ha lát-

ható eredményét világméretekben mi
már nem tapasztalhatjuk meg. A húsvé-
ti liturgia feltámadási körmenete szá-
munkra tanúságtevést és meghívót
jelent. Megerõsödést abban, hogy test-
véreimmel jó úton járunk, összetarto-
zunk, ”egymás nélkül nem jutunk to-
vább„. Meghívó mindazok számára,
akik úgy érzik, hogy életüknek nincs
iránya és tartalma.

Testvérem! Számodra melyik a fon-
tosabb: Jézus tanítása, vagy feltámadá-
sa? A hétköznapi élet körmenetében az
együtt haladók közé, avagy az ácsorgó
nézelõdõk közé tartozol?

Április 27. — Húsvét 2. vasárnapja — Jn 20,19–31 —
”Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek!„

A keresztre feszítés utáni napoknak a
csüggedés, kétely, összezavarodottság
volt a jellemzõje. A tanítványok köré-
ben éppúgy, mint a zsidó vallási veze-
tõk között. Félelem mindkét oldalon. A
tanítványok félelme a hatóságok terror-
jától és leszámolásától; a vezetõk félel-
me a mozgalom újraéledésétõl és meg-
erõsödésétõl. Ebbe a konstellációba
ágyazva – az események megtörténte
után közel 60–70 évvel – veti papirusz-
ra János apostol Jézus megjelenésének
történetét. A negyedik evangélista oly
szépen mutatja be ennek a találkozás-
nak az eseményét, hogy az olvasónak
olyan érzése támad, mintha helyszíni
tudósítást olvasna. Megkísért bennün-
ket a gondolat, hogy riportnak tekint-
sük ezt a leírást. Aki azonban ismeri Já-
nos apostol írásait és szemléletmódját,
annak sejtenie kell, hogy itt sokkal
többrõl van szó, mint egyszerû tudósí-
tásról. Ebben az evangéliumi részlet-
ben pontos lenyomatot kapunk az õs-

egyházról. Willi Marxsen, a jeles protes-
táns biblikus teológus Az Újszövetség
mint az egyház könyve címû mûvében
leírja, hogy az Újszövetségi Szentírás
nem más, mint az õsegyház prédikációs
gyûjteménye. Ebbõl a nézõpontból
megközelítve könnyebb megértenünk a
szöveget. Az elsõ század keresztényei
már nem rendelkeztek azzal az él-
ménnyel és tapasztalattal, amelyet Jézus
személye jelentett az elsõ tanítványok-
nak. Az õ hitük megerõsítését szolgálta
a hitetlen Tamás története, de rajtuk ke-
resztül mindazokét is, akik már nem is-
merhették személyesen Jézust. Így fo-
galmazódik meg ebben a csodálatosan
felépített hitvallási mûfajban a jelenkori
és jövõbeli keresztény számára szóló
mondat: ”Boldogok, akik nem látnak,
mégis hisznek„ (Jn 20,29)! Amikor Ibo-
lyámmal ezen a részen közösen elmél-
kedtünk, a szöveg másik nagy tanítására
is rácsodálkoztunk, mely szerint a tanít-
ványainak megjelenõ Jézus az

(õs)egyházat jelenti, amelyben Õt meg-
tapasztalhatjuk. Van azonban egy na-
gyon fontos jellemzõ, mégpedig a meg-
sebzettség, azaz a keresztre szegezésben
megsérült kéz és a szúrástól megsérült
mellkas. Ez is leírása, bemutatása Jézus
egyházának, amelyet a sebek jellemez-
nek. XXIII. János pápát egy alkalommal
fiatalok keresték fel. Megkérdezte tõlük,
hogy fel tudnák-e sorolni az egyház is-
mertetõjegyeit. A fiatalok, mint a jó ta-
nulók, felsorolták a Krédóban tanulta-
kat: egy, szent, katolikus, apostoli. Egy
még hiányzik, mondta a pápa, de mivel
nem tudták a választ, ezért megmondta
nekik: szenved. Ez a szenvedés és meg-
sebzettség azonban nem belülrõl, az
egymásnak okozott bántásokból szár-
mazik, hanem attól a világtól, amely
nem képes elviselni és eltûrni a Jézushoz
hûséges hitvallók jelenlétét.

Testvérem! Te sebet ejtõ, vagy sebet
hordozó vagy? A Te hited és életed cso-
dára váró, vagy csodát tevõ?

Május 4. — Húsvét 3. vasárnapja — Lk 24,35–48 —
Tapasztaljátok meg, hogy életre keltem!

A nagypéntek utáni eseményekrõl az
evangéliumok nem teljesen egységesen
számolnak be (a megjelenések, találko-
zások formája, gyakorisága, a tanítvá-
nyok létszáma stb.) Egybehangzó véle-
ményük alapján néhány állítást tehe-
tünk az eseményekrõl:

1. Megállapíthatjuk, hogy sírba té-
tele után Jézus legalább egyszer úgy ta-
lálkozott tanítványaival, hogy mind-
annyian jelen voltak. A mai evangéli-
um éppen ezt a pillanatot ragadja meg.

2. Jézus nem szellemi valóságában
jelenik meg, hanem megtapintható hús-
vér-csont formájában, váratlanul „egy-
szer csak ott állt közöttük” (ld. Csia La-
jos fordítása).

3. Jézus (tudatos, belülrõl fakadó
döntése következtében) már nem vál-
lalja a nyilvános mûködést-szereplést,

ezért kíván zárt ajtók között és csak bi-
zalmi körben találkozni tanítványaival.
Távozása elõtt ezt a találkozást végsõ
búcsúzásnak szánja.

4. Jézus távozása végleges. A késõb-
biekben már nem kezdeményez valóságos
találkozást. Tartózkodási helyét (esetleg
másutt való mûködésének színhelyét)
nem kívánja közölni tanítványaival.

A találkozást a tanítványok részérõl
félelmek, kétségek, belsõ nyugtalanság
és bizonytalanság hatja át. Jézus nyuga-
lomra inti tanítványait: „Miért vagytok
nyugtalanok? Miért szállnak fel fontol-
gatások szívetekben? Tapasztaljátok
meg, hogy életre keltem. Tapasztaljátok
meg, hogy valóban én vagyok! Az Isten-
be vetett hit és bizalom, ahogy engem,
úgy titeket is életre kelt. Legyetek ti is,
hozzám hasonlóan, az Atya szeretett

gyermekei. Ti fogjátok folytatni, amit
elkezdtem, egyrészt mert már mindent
átadtam nektek, másrészt mert egyszer a
tanítványnak is tanítóvá kell válnia. Ez-
után ti fogjátok hirdetni – Jeruzsálemtõl
kezdve az összes nemzetek között – az
általam tanítottakat és a szívetekben át-
élt, »felülrõl« kapott tanításokat.”

Elfogadtam-e, hogy Isten engem is,
mint Jézust, szeretett gyermekeként tart
számon?

Van-e fülem rá, meghallom-e az Is-
tentõl kapott gondolatokat?

Vállalom-e a tõlem kért belsõ átala-
kulást, és képes vagyok-e radikális vál-
tásokat megélni?

Eltûntek-e belsõ nyugtalanságaim?
Határozott vagyok-e küldetésemben,
vagy továbbra is „fontolgatások száll-
nak fel szívembõl”?
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Május 11. — Húsvét 4. vasárnapja — Jn 10,11–18 —
„...ezt a feladatot kaptam Atyámtól”

Jézus Istentõl kapott és elfogadott fel-
adatot élt meg, és adott át nekünk példa-
ként, megmutatva ezzel azt a fajta fele-
lõsséget, melyet a pásztor érez és vállal a
juhaiért. A legtöbbet adja: az életét.

A kérdést én sem kerülhetem el: Mit
kaptam én Istentõl, Jézustól, mi az én
feladatom? Kik azok, akiket rám bízott
az életemben, és talán a legfontosabb
kérdés: Kire hallgatok?

Feladatom nem lehet más, mint Isten
iránti hûségem és hitem újra és újra tör-
ténõ megerõsítése. Tudjam a nehéz per-
cekben is mondani: „Lehet, hogy Te el-
hagytál engem, de én nem hagylak el Té-
ged!” A bizonyosság, hogy hiszem,
hogy várnak „odaát”. Tudjam azt mon-

dani: „Legyen akaratod szerint, még ha
nem is értem az életem nehézségeit.”

Hallgassak a bennem élõ Istenre a
csendes percek mélyén, hogy lelkem
idõrõl idõre megújulhasson, és a helyte-
len rossz döntéseket megállíthassam;
hogy a helytelen életmódból visszafor-
dulhassak, és megtanuljak megbocsátani
önmagamnak és másoknak; hogy szí-
vem megteljen szeretettel és fénnyel,
hogy lelkem békére találjon. Hiszen a
csendben az értelem felemelkedik, a lé-
lek megnyugszik, a test pedig megpihen
Isten elõtt.

Felelõs vagyok a körülöttem élõ em-
berekért, a családomért és gyermekei-
mért.

Felelõs vagyok azért, hogy a
különbözõ élethelyzetekben a har-
mónia fenntartására törekedjem, s ha
az elveszik is, igyekezzem minél
elõbb visszaszerezni. Inkább megáll-
jak, mint túllépjek. Inkább elégedjek
meg a kevesebbel, mint hogy tönkre-
tegyem magamat és másokat. Jólla-
kás elõtt toljam el a tálat. És ne akar-
jak „túlbirtokolni” másokat.

Aki megtalálja lelke „közepét”, az
önmagára és Istenre talál: az lát, tud,
ért, s ahogy él és cselekszik, az ked-
ves embernek és Istennek egyaránt.
Mert aki szeret, az elõbb utóbb jó em-
berré válik, és így teljesíti a rábízotta-
kat.

Május 18. — Húsvét 5. vasárnapja — Jn 15,1–8 — Szaporíts te is egy szõlõvesszõt!
Jézus az igazi szõlõtõ, és én vagyok a

szõlõmûves. – Télen a szõlõ nyugalmi
stádiumban van, de belül, ha lassan is,
biológiai folyamatok zajlanak. A tél
egyben a metszések ideje is: levágjuk a
letermett vesszõket, s ezzel megfiatalít-
juk a tõkét. S hogy mi a letermett
vesszõk sorsa? Összeszedik, tûzre vetik
és elég. De a vesszõket felhasználhatom
szaporításra, mégpedig egy önálló, élet-
képes szõlõtõke kialakításához. „Én va-
gyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk; aki
bennem marad és én õbenne, az bõ ter-
mést hoz.”

De amíg elérkezik a szüret ideje, sok a
tennivalónk. A szõlõtõkét ápolni, gon-
dozni kell. Biztosítanunk kell fejlõdésé-

hez az optimális feltételeket: hõ, víz,
fény, tápanyag. Védenünk kell a kóroko-
zóktól, kártevõktõl, gyomnövényektõl.
De a végén nem marad el a jutalom –
gazdag termést kapsz.

Úgy gondolom, Jézus is ezt szeretné.
Ahogy a termõ szõlõben, úgy a fejedben
is rendet, tisztaságot kell tartanod.
Döntsd el, hogy mit akarsz a vesszõvel:
elégeted, és semmivé válik, vagy azt
mondod: igen, szaporítok egy vesszõt,
majd még egyet, s így tovább. Ha Jézust
követed, próbálj magad mellé társakat
keresni, akikkel együtt mész az úton.
Hozzatok sok és sokféle gyümölcsöt,
mert minden fajta egy kicsit más, és mi
emberek, mi is különbözõek vagyunk,

de ez így van jól. Arra választott ki
minket, hogy az õ szeretetét adjuk to-
vább az embereknek. Bármit is te-
szünk, azt olyan szeretettel tegyük,
mint õ. Ahogy a szõlõ hajtása fejlõ-
dik az õsz beálltáig, úgy fejlõdjünk
mi is életünk folyamán. Ne eléged-
jünk meg azzal, akik vagyunk, ha-
nem töltekezzünk az élet számos te-
rületén, és egyben mutassunk példát
is vele. Ahogy a fürtön a szõlõsze-
mek egymás mellett, úgy éljünk mi is
békességben, szeretetben és bízva
egymásban. Családjaink, közössége-
ink összetartó erõk, hogy gyermeke-
ink számára a Jézushoz vezetõ út pél-
damutató legyen.

Május 25. — Húsvét 6. vasárnapja — Jn. 15,9–17 — „Barátaimnak mondalak Titeket!”
Bár a bekezdésnek szinte mindegyik

mondata olyan súllyal bír, hogy könyv-
tárakat lehetne megtölteni ezek elemzé-
sével, én nem a legközpontibb témát vá-
lasztottam. Mióta az eszemet tudom,

mindig megdöbbent és melegséggel tölt
el Jézusnak az a mondata, hogy „baráta-
imnak mondalak titeket”. A barátság
számomra olyan kapcsolatot jelent,
amely messze felette áll a vérségi,

elv-társi, hit-társi kapcsolatnak.
Olyan szintje ez az emberi kap-
csolatnak, amikor a szeretetnek
már nincsenek feltételei, elvá-
rásai, korlátai. Ezért megdöb-
bentõ számomra, hogy Jézus
barátainak nevezi az õt követõ-
ket, tehát téged is, engem is...

Indoklása egyszerû: „mert
mindent tudtul adtam nektek,
amit Atyámtól hallottam”. Ez
így nem tûnik olyan nagy do-
lognak, de ha azt mondom,
hogy Jézus számára a legna-
gyobb érték az Atyától hallott
tanítás volt, akkor így fordíthat-
nám le a mondatot: „mert szí-
vem minden kincsét nektek ad-
tam”. Nem a farizeusoknak,
nem is a tömegnek adta át min-
denét, hanem azoknak, akiket
ilyen baráti szeretettel szeretett.

Azonban ahhoz, hogy egy
baráti kapcsolat kialakulhas-

son, két félre van szükség: kevés az,
hogy Jézus a barátjának tekint en-
gem, nekem is barátomnak kell tekin-
tenem õt. És hogyan bizonyíthatnám
leginkább a barátságomat, ha nem
úgy, hogy én is átadom a szívemet, és
megpróbálok úgy élni, ahogy a Bará-
tomtól tanultam, ahogy azt ebben a
néhány mondatban többször is olvas-
hattuk: Szeressétek egymást! Csak
azáltal lehetünk Jézus barátai, ha
egymást úgy tudjuk szeretni, ahogy
Õ szeret minket: feltételek, elvárások
és korlátok nélkül! Ha így teszünk,
meg fogjuk tapasztalni, hogy a barát-
ság nem egy statikus kapcsolat, ha-
nem az oda- vissza ható szeretethul-
lámok örök körforgása, amely egyre
mélyíti és bensõségesebbé teszi a
kapcsolatot…

Néha kérdezzük meg magunktól:
Barátomnak tekintem Jézust? Min-
dent megteszek ezért a barátságért?
Tudok-e feltétel nélküli szeretettel
fordulni mások felé, a testvéreim felé?

Hiszem, hogy ha így tudunk élni,
teljesül az, amit Jézus kívánt: „Az én
örömöm legyen tibennetek, és az örö-
mötök ezzel teljes legyen!”
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