Egresits Ferenc
HÍDAT ÉPÍTENI KRISZTUSSAL
ISTEN HIDAT VERT AZ ÉG ÉS FÖLD KÖZÉ
A megöregedett 2014-es esztendő a vége felé közelít, feszülten várjuk a 2015-ös
újesztendőt, amelybe néhány óra múlva belépünk. Egyrészt nagy remény és bizalom jár át
minket, mert karácsony öröme van itt velünk. A hit, szeretet, béke, amelyet az emberré lett
Isten hozott közénk megerősít minket. Isten hozzánk, emberekhez, erre a földre a mi
világunkba érkezett és találkozik velünk. Isten Fiában megérinthetővé válik számunkra, aki
radikálisan, emberi létünk legmélyéig hatol, hogy egy, azaz mindenben szolidáris legyen
velünk. Isten hidat vert az ég és föld közé, hogy találkozhassunk. Isten közé és az emberek
közé hidat vert, hogy minden akadály és szakadék, mint például az idő és örökkévalóság
között fennáll, áthidalt és kiegyenesített legyen. Másrészt számtalan kérdéssel közelítjük meg
az újesztendőt, ami bizonytalanságot és nem egyszer félelmet kelt: Mit hoz majd számomra?
Az újesztendő számomra jó, szerencsés, sikeres év lesz? Bizonyára mindegyikünknek van
eredeti, egészen személyes kérdése, amellyel az újév kapuján átlép. Az azonban biztos, hogy
ez is az Úr Isten éve lesz számunkra, Istentől áldott év. Számunkra nincs más alternatíva
arra, hogy az újesztendőt körülírjuk, mint Isten bölcsességének és kinyilatkoztatásának biztos
terepe és helye, amely során életünk végéig minden nap velünk van, és velünk marad.
JÉZUS KRISZTUS HÍD AZ ISTEN ÉS EMBER KÖZÖTT
Isten és az emberek közötti szövetség már az Ószövetség fontos része. Isten saját maga
kezdeményez és belép a nép és az egyes ember életébe, ígéretet tesz, áldást és üdvösséget hoz.
Ezt közvetítik Isten nagy ígéretei és szövetségkötései az emberekkel, amelyek az ember javát
szolgálják, és soha sem kerülnek visszavonásra. A szövetség látható jeleként, hogy az ember
mindig felismerje, szivárványt fest az égre. Ezzel jelzi, hogy jelen van, és egészen közel van.
A szivárvány léte nem tőlünk függ, és úgy tűnik, hogy nem csak az eget köti össze a földdel,
hanem egyben bátorítólag átöleli az egész világot.
Karácsonnyal és a Fiú megtestesülésével Isten hidat vert felénk emberek felé, új
biztonságot teremtve. Jézus Krisztus hozzánk érkezett, üdvösséget, megváltást, beteljesedést,
szentséget, áldást hozott. Az örömhír példa volt életére, tanítására és működésére.
Betegségeinkből, bajainkból, bűneinkből, vitáinkból, tagadásainkból meg akar gyógyítani
minket. Képes az élet minden kötelékét megoldani, testünket és lelkünket megmenteni,
szabaddá tenni minket a Vele való közösségre. Meg akarja nyitni szemeinket, hogy
megismerjük és kövessük emberbarátságát és szeretetét. Jézus Krisztus a bizonyíték, hogy
Isten közé és közénk hidat vert, így Vele és egymással is van lehetőségünk találkozni.
A megbékélés hídja: Egy vidéki farmon élt két testvér egymás szomszédságában. Egy
napon egy jelentéktelen félreértés kapcsán összevesztek. Eddig kölcsönadták egymásnak
szerszámaikat, ameddig az egyik távol volt, a másik vigyázott a farmra, megbeszélték a
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problémáikat, de most egy csapásra minden megváltozott. Hiába a negyvenéves szomszédság,
most végül odáig fajult a dolog, hogy nem is álltak szóba egymással. Egy szép napos reggelen
az idősebbik testvérhez bekopogott egy idegen férfi, aki munkát keresett egy-két napra.
Először el akarta küldeni, de végül, amikor meghallotta, hogy ácsmester, és jól bánik a fával,
megmozgatta a fantáziáját. Azt a feladatot adta neki, hogy a testvére és az ő telke határába
építsen egy kerítést. Olyat kért, amin még átlátni sem lehet, mert annyira haragudott a
testvérére. Miután kiadta a feladatot és minden faanyagot, szerszámot, szeget a rendelkezésére
bocsátott a mesternek, elment a városba. Az ács neki is látott a munkának. Estefelé, amikor
visszajött az idősebb testvér megdöbbenve látta, hogy a telek határában, a kis völgyben nem
egy kerítés, hanem ellenkezőleg egy híd áll, mely összeköti az ő és testvére telkét. Pont akkor
jött ki a fiatalabbik testvér, aki szintén megdöbbenve nézte a hidat, ezt mondta: "Drága
testvérem! Te képes voltál egy hidat építtetni, azok után, ami köztünk történt? Azok után,
amiket tettem és mondtam?" Erre mindketten nagyon elszégyellték magukat, és a híd közepén
egymásba borulva kibékültek. Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy maradjon még pár
napig, találnak még neki valami munkát. Erre a mester így felelt: "Nagyon szívesen maradnék,
de még sok olyan hely van, ahol hidat kell építenem!"
A TALÁLKOZÁSOK HÍDJÁT ÉPÍTENI
A berlini fal leomlásának 25 éves évfordulóján sok helyütt elhangzott a mottó és
felhívás falak helyett építsünk hidakat. Számunkra ez a felhívás egyben meghívást is jelent
Krisztus követésére. Krisztus Lelkével az Egyház pillanatnyi történelmi helyzetében, minden
kérdés, feszültség és konfliktus, de remény és öröm a világban és az egyházban Isten és
egymás felé hidat építeni. A híd építése tartást, stabilitást, biztonságot ad.
Nagyon szép szakmád van. Szólt a gyermek a hídépítőhöz, nagyon nehéz lehet hidat
építeni. Ha az ember egyszer jól megtanulta és már sokat gyakorolta már nem is olyan nehéz.
Végül is betonból és vasból nem is olyan nehéz hidat építeni. Más hidakat viszont sokkal
nehezebb építeni, azokat álmomban építem Milyen más hidakat?- kérdezte a gyermek.
Szeretnék hidat építeni a múltból a jövőbe. Hidat az egyik embertől a másikig, a sötétségből a
fénybe, a szomorúságból az örömre. Hidat minden véges számára az időből az
örökkévalóságba. A gyermek figyelmesen hallgatta. Nem értett meg mindent, érezte azonban,
hogy az öreg hídépítő közben nagyon szomorú lett. Hogy örömet szerezzen neki, így szólt:
Neked ajándékozom a hidamat. És a gyermek egy csodálatosan színes, íves szivárványt
rajzolt a hídépítő mesternek.
Mint Egyház, mint hívő közösség, nem állunk jól a világban, Európában és
országunkban. Az Egyház, mint Intézmény folyamatosan veszít hitelességéből, és a
korábban meglévő bizalomból. Sajnos társadalmunk egy része, politikusaink és az egyházi
vezetők többsége továbbra is úgy gondolja, hogy az intézmények erősítésével, határozatokkal,
előírásokkal és tiltásokkal, erkölcsórák és a szentmisére járás kötelezővé tételével jobbá
tehető korunk embere. Mikor ismerjük már fel végre, hogy a világnak nem a vallásos
jámborság, nem az egyház intézménye kell… „A világnak Krisztus kell!” Ezért bátorít,
minket Ferenc pápa, hogy lépjünk ki helyi egyházunk önmagáért való anyagi fenntartásának
és intézményes követelményeinek szűk köréből, építsünk hidakat Krisztus és az emberek
közé. A helyi, Sárási, Vámosszabadi menekülttáboros rászorultak felé tett néhány bizonytalan
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lépés nemcsak a híd ottani pillérét hivatott megkeresni, hanem a mi oldalunkon lévőt is
szükségessé, pótolhatatlanná teszi: „A világnak kellesz Te is, ha Krisztushoz tartozol!”
HIT, EGYHÁZ, SZENTSÉG - HÍD AZ ISTEN ÉS MIKÖZTÜNK
Hitünk a közösségben elevenedik meg, megértjük, hogy több vagyunk, mint testvéri
közösség, egymást megerősítjük hitünkben, mert Krisztushoz kapcsol minket és híd Isten és
köztünk. Ez a legteljesebben a Szentmisében, az eukarisztia ünneplésében valósul meg.
Hitünk csúcsa és forrása. Legyen mindig időnk az Istennel való találkozásra, engedjük, hogy
az eukarisztia kenyerével tápláljon minket. Legyen időnk a közösségi és egyéni imára. A
templomot, Isten házát ne tegyük a városi pletykák vásárcsarnokává. Bár már a bevezető és
záró közös imával sokat alakult a korábbi helyzet, de még sokszor érezni, hogy mintha csak a
kötelező penzumon szeretnénk hadarva mielőbb a végére érni, hogy újra önmagunk
lehessünk. Tartsuk ki, egy picit őrizzük a szentségi találkozás csodáját. Becsüljük meg Isten
jelenlétét és csendjét!
Az ünnepi, vasárnapi és hétköznapi Szentmisék hitünk lélegzetvétele, gyógyítják
testünket és lelkünket, egyben élő, eleven jele hitünknek. A Szentségek és azok közös
ünneplése látható jelek, amelyek hidat építenek mindannyiunk és Isten között, hogy erőt és
bátorságot kölcsönözzenek és bevonjanak Krisztusba.
A 11 gyermek, akik a keresztség szentsége révén közösségünk és az Egyház tagjaivá
lettek, a szentség jeleként fehér ruhát kaptak, keresztelési gyertyájuk fényével annak a
reménynek a jelévé váltak, hogy az Egyház fiatal és van jövője. Szüleikkel, keresztszüleikkel
és nagyszüleikkel annak jelei, hogy a hit jelen van, növekszik és még mindig képes a
továbbadásra. Ezt a reményt táplálja mindaz a fáradozás és szolgálat, amely Plébániánkon
ovis hittan, mocorgós mise és más programok formájában ölt testet. Köszönöm mindazok
segítségét és támogatását, akikkel sikerült a havonta egy hétvége a családokért projektet
elkezdenünk.
Bár iskola és iskolai hitoktatás hiányában konkrét szentségi felkészítésről
(elsőáldozás, bérmálás) sajnos nem beszélhetünk, de a vasárnapi Szentmisék és programok
iskoláskorú gyermekek iránti nyitottsága és ifjúsági vonala egyaránt jelzi az Oltáriszentség
iránti szeretet és a Szentlélek vezetésével megélt keresztény élet iránti elkötelezettséget. Elég,
ha a nyári tábor résztvevőire, ministránsokra, ifjúsági hittanosokra, vagy a Berkenye ének és
zenekar tagjaira és tevékenységére gondolunk. Igaz, hogy mindegyik területen jobbára csak a
magvetés látható és nagyon jó lenne, ha sokkal nagyobb lenne a résztvevők létszáma, de a
feladat nem a számtól függ és nem az aratás ígéretét kaptuk.
Két fiatal pár épített hidat egymás és Isten felé a házasság szentsége révén az
egymásnak kimondott kölcsönös igennel. Az élethosszig tartó szeretet és hűség ígéretével Ők
az Egyház és a társadalom magja és sejtje. Életközösségükkel Isten végtelen szeretetének a
jelévé válnak, amelyet velünk szemben folyamatosan megél. Erősítsük továbbra is a szentségi
házasságban élőket, családjainkat, ők jelentik az első és legfontosabb hidat Isten és ember
között. A házastársra, gyermekekre, családra fordított idő és szeretet mindig a legértékesebb
befektetés.
Az idő és az örökélet hídján ebben az évben 21 testvérünk kelt át, elérve ezzel élete
célját és reménye beteljesedését. Hálát adunk Istennek, hogy közülük 11-en a Betegek
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szentségével megerősítve léptek rá erre a hídra. Az itt egybegyűlt közösség élő tagjai ezen az
estén különösen is közel érzik őket magukhoz, és lélekben együtt éreznek mindazokkal, akik
ebben az évben vesztették el szeretteiket. Rájuk emlékeztet a húsvéti gyertya a feltámadásba
és az örök életbe vetett hitünk jeleként.
HIDAKAT ÉPÍTVE, JÉZUS KRISZTUSBAN MEGÚJÍTVA A VILÁGOT
Hogy mennyire gyógyító és erőteljes Jézus Krisztusban az Istennel való találkozás, azt
mutatta meg számunkra az imént a vak Bartimeus meggyógyításának története. Jézus
közelségét, elérhetőségét kereste, hogy közelről megérinthesse és a hit új életre vezesse. A
híd, amelyet Krisztushoz épített gyógyulást, új és jobb életet ajándékozott számára. Szabadjon
ezen az estén a megszokottnál közvetlenebbül is szólnom! Adventi lelkigyakorlatunk második
napján Helynök Úr a közösségi házban találkozott a képviselőtestülettel és a hívekkel. A
találkozó után egyik képviselőtestületi tag így szólt hozzám: azért sikerült jól félrevezetnünk a
vendég Atyát, elhitte, hogy jól működő, élő közösség vagyunk. Mindenkit szeretnék arra
bíztatni, hogy a félrevezetés helyett építsünk hidat Istenhez, hidakat egymáshoz és
embertársainkhoz. Építsünk hidakat Isten és egymás felé, hogy életünket Isten Szent Lelke
szerint képesek legyünk megújítani.
Ezekkel a gondolatokkal kívánom a Római Katolikus Szent István Plébánia, GyőrBácsa közösségének és minden kedves tagjának, valamennyi testvéremnek a közismert
B.Ú.É.K. jókívánság keresztény értelmezéseként: BÍZZUK ÚJRA ÉLETÜNKET
KRISZTUSRA!
---------------------------* Elhangzott a Római Katolikus Szent István Plébánián, Győr-Bácsa, 2014. dec. 31-én 18.00
órakor (A homília a „Gottes Wort” prédikációs segédanyag felhasználásával, aktualizálásával
készült.)
Dsida Jenő:

A Gyermek dícsérete
Ti már nem hozhattok jó hírt nekem.
Ami jó van, magamtól megtaláltam
az erdőkben, hol sok-sok este háltam
- s keresztelő Jánosként hirdetem.
Most járok hóban és halálra váltan,
ám ez számomra boldog kínt terem;
a hófúvásban gyakran hirtelen
csak térdre hullok: Gyermeket találtam!
Goromba ágak az arcomba vernek,
de én megyek tovább, egy kis haranggal
viszem a drága hírt az embereknek:
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Bennem van, íme, csengő és harangdal
és bennem van a legnagyobb, a Gyermek a fényes jászol s valamennyi angyal.
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