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Mottó: „… friss er vel kell nekilendülnünk annak a nagy feladatnak,
hogy miként tudjuk újra úgy hirdetni e világnak az evangéliumot,
hogy az isteni üzenet meg is érkezzék hozzá, és hogy ennek
érdekében minden energiánkat be kell vetnünk.”
XVI. Benedek: A világ világossága (147. old.)
A húsvéti szertartások megszólító és átformáló valóságában bizony
legtöbbször a megrendültség tart fogva. A liturgia „ébreszt ”
folyamatában kezd derengeni, hogy „a kereszténység több mint
vallás, más, mint egy vallás; a kereszténység HIT. Különleges,
pontos történelmi eseménybe vetett hit, amely nem más, mint
Isten megtestesülése a mi történelmünkben. Tehát ezt figyelembe
véve a kereszténység nem egyszer en az embernek Isten felé
vezet útja, hanem inkább Isten útja az ember felé. Ez a fordított,
ellenkez
folyamat
a
kereszténység
kinyilatkoztatása.”
(Henri Boulad SJ: Hitünk tétje a jöv - Korda Kiadó 2010)
Fontos tehát, hogy a hit kérdésében nem csupán a szokványos
elképzelések vezessenek, hanem egyházunk eligazítására figyelve a
folyamatos megtérésre törekedve felfogni, hogy „Nem elég a csak
szubjektív hit, olyan hit, amely ráhagyatkozás Istenre az ember
önnön tudatának belsejében. Ezen az úton annyira könny
lekicsinyíteni Istent a saját méreteinkre! Ez történik ugyanis,
amikor „külön bejáratú” képet alkotunk Istenr l, amely a Biblia
személyes értelmezésén, vagy saját sz k csoportunk értelmezésén
alapszik.
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Aztán csatlakozunk hozzá minden er nkkel, talán fanatikusan is, anélkül, hogy
észrevennénk, lassan már jobban hiszünk magunkban, mint Istenben, s hogy ez az
egész rendíthetetlen bizalom Istenben tulajdonképpen nem más, mint rendíthetetlen
bizalom önmagunkban. De nem elég a csak objektív, dogmatikus hit sem, ha nem
valósítja meg a bens , személyes kapcsolatot, az én-te kapcsolatot Istennel. Ugyanis
ez könnyen válik halott hitté, egy személy vagy egy intézmény által közvetített hitté,
amely összeomlik, ahogy bármilyen okból válságba kerül az ember saját kapcsolata az
intézménnyel, vagyis az Egyházzal. Ily módon könnyen el fordulhat, hogy egy
keresztény úgy jut el a halál küszöbére, hogy életében egyszer sem került sor szabad
és személyes hitvallásra, pedig ez az egyetlen, amely igazolja azt a nevet, hogy „hív ”.
(Raniero Cantalamessa OFM Cap : Mária az Egyház tükre / 80-81. old. Sarutlan
Karmelita N vérek, Pécs, 2002.)
Most a húsvét misztériumaiban megtisztulva talán er teljesebben szólít meg a
Nemzetközi Tanács sürget felszólítása, amib l következ en árnyaltabban fogjuk fel:
„Mintha önként kivonulnánk a társadalmi életb l, a közéletb l, hátrahagynánk a
gazdaság és a politika kérdéseit – mintha a vallás csak a kis szívünk ájtatos
melengetésére szolgálna. A megváltás nagyban akar mindenkit és mindeneket
megváltani. Azaz a karácsony vonatkozik a nagycsaládi életre, a társadalomra és
politikára, a gazdaságra és a környezetvédelemre is. A karácsony ünneplésében talán
itt van az egyik legjelent sebb torzulás: ma mintha túlzottan az érzelmekr l, a bens
kisvilágról szólna. A karácsony ez is – de egyben küldés, buzdítás, dinamika, hogy
nagyban is akarjuk megvalósítani az elérkezett szeretetet! Els sorban személyes
szinten küzdünk a lelki világosságért és a személyes b neink ellen: de ez után küzdeni
kell a társadalmi világosságért és a strukturális b n ellen is. Valóban lehetnek olyan
bénító strukturális b nök, amelyek a mélybe ránthatnak: a tartós munkanélküliség, az
erkölcstelen média, a rossz politika, a hazug gazdaság. Önámítás, hogy árral szemben
tartósan meg tudunk állni.” Papp Miklós. A karácsonyi ikon etikája (Új Ember Kiadó
2011. 32. old.)
Remélhet en a feltámadott Krisztus bíztatása
„Ne féljetek én vagyok” mindannyiunknak
olyan békét ad, hogy másokat is megnyugtat és
új felismerésekre vagy megtérésre vezet.

Szeretettel: János testvéretek

KEDVES TESTVÉREK, KEDVES MÁRIA RÁDIÓHALLGATÓK!
Az utóbbi hónapokban sokan felfi gyel tek a „Na gy fi gyel meztetés ”-nek is nevezett üzenetre. Ezzel
ka pcsolatban s zeretném néhány dologra felhívni a figyelmeteket.
Kris ztus Urunk gyakra n beszél t a rról , hogy sokan jönnek majd a z nevében és különböz
üzeneteket fogna k á tadni . Ezt mondta : „Vi gyá zza tok, nehogy fél revezessenek ti teket! Sokan jönnek
ma jd a z én nevemben, és a zt mondják. Én va gyok. És: Elérkezett a z id . Ne kövessétek ket!
Ami kor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek! Il yeneknek el bb meg kell
történniük, de ezzel még ni ncs i tt a vég!’ (Lk. 21,8-9) Szent Pál apos tol így inti a tesszalonikaiaka t:
„Urunk Jézus Kris ztus el jövetelét illet en ne veszítsétek el rögtön józanságotoka t, és sem lelki
ki nyilatkozta tás, sem állítólag t lünk ered mondás va gy levél ne i jesszen meg benneteket, mintha
az Úr napja má r a küszöbön állna . Semmiképpen meg ne tévesszen valaki ti teket!” (2 Tessz 2,1-3)
Ma ga Kris ztus , a mikor a z utolsó napról kérdezték, ezt felelte: „Azt a napot, és azt a z órá t nem tudja
senki , még az ég angyalai sem, s t még a Fiú sem, csak a z Atya .” (Mk 13,32) Szent Pál apos tol is
fi gyel meztet: „Az Úr napja úgy jön el , mi nt éjjel a tol va j.” (1 Tessz 5,1)
Minden ol yan ma gán-kinyila tkozta tás , a mel yik id pontoka t jós ol meg, és végs események konkrét
idejét aka rja meghatá rozni, ellentmond Kris ztus s za vainak. A végs események id pontját senki
sem ismeri , csak a z Atya ! A Nagy figyelmeztetés r l s zóló állítólagos üzenetekben vis zont ezt
ol vassuk. „Még ebben a z évben…”; vagy másutt: „pá r hónapotok van há tra ”. Ezek a kijelentések
nyil vá nvalóan ellentétesek a zzal, ami t az evangélium tanít. Azok a hi teles magán-kinyilatkozta tások,
amel yeket az Egyhá z elismert (pl Lourdes , Fa tima , az Is teni i rgalmasság üzenete szent Fa usztinának,
s tb.), mind mentesek az il yesfa jta id pontokra való utalásoktól .
Ráadásul a Szentírás a rra tanít minket, hogy a s zívetek ti tkai t egyedül Is ten is meri, egyedül ítélhet
(Jer 17,9-10). Szent Pál a zt írja , hogy még sa ját maga fölött sem ítélkezik (1 Kor 4,3-4). A Szentírás tól
idegen a Nagy figyelmeztetésnek nevezett üzenet ta rtalma , hogy Is ten – ahogyan írják – fel tá rná
mi ndenki el tt a lelke állapotát. Az ember nem ismeri , nem ismerheti a sajá t lelke ti tkai t a ma guk
tel jes mél ységében. Egyedül Is ten a z, aki ismeri a szívünk legmél yét, aki megítélhet.
Az Egyház a magán-ki nyilatkozta tásoka t hosszas és komol y vi zsgála tnak szokta alávetni. Szent János
apos tol levelében ol vassuk: „Ne hi ggyetek minden léleknek! Vizs gáljá tok felül a lelkeket, mert sok
ha mis próféta támadt!” (1 Jn. 4,1) Az Egyhá z vizs gálja az üzenet tisztaságá t (va gyis a zt, hogy
összeegyeztethet -e a Szentírással és az Egyhá z hi tével), a zt hogy van-e nyil vánvaló jele a nnak,
hogy termés zetfeletti esemény történt, és vi zsgál ja az üzenet á tadójána k s zemél yét, hi telességét,
életszentségét is . A Má ria Rádió csak ol yan magán-kinyila tkozta tásokat ismertet és közöl , ahol ez az
egyhá zi vi zs gálat megtörtént, és pozi tív eredménnyel zá rul t.
Természetesen az id k jelei re mindannyian fi gyelünk, és figyelünk korunk hi teles prófétáira is. A
lelkünket pedi g i gyekszünk megtisztítani a b nbána t szentsége, a szeretet cselekedetei és a z
aláza tos i mádság által . Azonban mindebben figyelünk a z Egyház tanítására , amel ynek Krisztus
megígérte a Szentlélek segítségét: „A Vigasztaló, a Szentlélek, aki t a nevemben küld az Atya ,
megtanít ti teket mindenre, és es zetekbe jutta t mindent, ami t mondtam nektek… El vezet titeket a
tel jes iga zságra (Jn. 14,26; 16, 13).
Sok szeretettel és imával : Székely János püspök, a Mária Rádió védnöke

Ferenczes István ( 1945 - )

Csíksomlyói Naphimnusz
Mindenható Isten, fölséges Atyánk,
Téged dicsér minden és téged áld.
Szívünkb l száll minden ének,
Könyörgés, hála, dicséret
Hozzád kiált.
Nevedet sem vagyunk méltó kimondani,
El tted csak dadogva tudunk szólani,
Csíksomlyón a por is áldott,
Fölmagasztalt alkotásod
Ki mondja ki…
Aranyban ragyog Urunk és Apánk a Nap,
Keletr l nyugatra jár, rajtunk áthalad,
benne lakik Máriánk,
lett a hazánk, pátriánk,
Tenger s a part.
Ringat, altat, eljátszik velünk földanyánk,
téged dicsér mikor ver s amikor megáld,
Mikor gyümölcs ragyog a fán,
Amikor elhull a virág
S hó hull reánk.
Téged dicsér, a téli égr l ránk ragyog,
Szerelmünk hívogat, asszonyunk a Hold,
Feléd emeli arcunkat,
A szegénynek utat mutat
És csillagot…
Ahol az a csillag ragyog, ott él Öcsénk
A Szél, bárányfelh t terelve száll fölénk,
Áldott légy Uram érte is,
Rosszaság semmi benne nincs…
Öleld körénk.

Madonna-kékben tengerárnyi hópihét,
Adtál nekünk sok Húgocskát, csillag-csibét,
Tejutat, göncölt, ragyogást,
Mint szelíd znek álmodást
S békés ébredést.
Téged áld Uram a Víz, a mi szép Nénénk,
Tóból, tiszta forrásból tükröt tart elénk
Végest l a végtelenig,
kivisz a kékl tengerig
Kegyelmedért.
kertünkben Téged áld a szomorú f z,
Ha este jön, árnya alatt Bátyánk a T z
Lobogtatja igazságát,
Megmelegíti az árvát,
Félelmet z.
Erd ink alatt medve, farkas, róka jár,
Kezünkre száll pitypang és cinege madár,
Gyopár, sólyom, tücsök, kökény,
Téged áld minden teremtmény,
Tégedet vár.
Ki másoknak megbocsát Téged dicsér,
Téged áld mind, ki t ri a szenvedést,
A legjobban azt szereted,
Ki életen át szenvedett
Szerelmedért.
Laudato si mi singore, Áldott légy,
Ha jön a jó halál, ha eljön majd a vég.
Boldogok kik Benned múlnak,
Veled élnek, veled halnak.
Te vagy a fény.
Te vagy a fény.

IRODALOM

Nyír József: Uz Bence
Lehet annak száz esztendeje is, ha nem több, hogy idefenn a legsetétebb havasban egy szegény
pásztorgyermek, kinek minden vagyona három tökmag volt a zsebében, elaludt a juhok mellett, s
azt álmodta, hogy püspök lett bel le. Az álom úgy elbolondította, hogy abba helybe hazahajtotta a
juhokat, s az apja elé állott.
-

Édesapám! Engem taníttassanak, mert ni mit láttam álmomban!
Ha bel led püspök lesz, akkor az én botom is nyulat l ! – mérgel dött a búlátott szegény ember, s
úgy elnégyelte a fiút, hogy alig tudott elbujdosni a nagyvilágba.
A somojói barátok felfogták az árva, tekerg legénykét, s úgy megtöltötték a fejét tudománnyal –
akár hiszik, akár nem -, olyan püspök facsarodott bel le, amilyen nemigen volt sem azel tt, sem
azután.
Ez a püspök gyönyör szép kápolnát építtetett a fekete rengetegben, pontosan azon a helyen, ahol
az álmot látta. Még harangot is húzatott fel a tornyocskába.
Az id telt, a püspök meghalt, a kápolna itt maradt. Vedlett, mohosodott, a feny fák s n
körüln tték minden esztend ben. Csak egyszer volt mise benne, búcsú napján, máskor elhagyottan
állott. Az egyik törött ablakán berepült a madár, a másik törött ablakán kirepült a madár. A szobrok
markában f n tt, s az öreg padokból nesztelenül pergett a hideg k padlóra a szúrágás sárga pora.
Az erdei szállások népe, a havasi emberek azonban számon tartották a kápolnát. Imádkozni ugyan
senki sem járt oda, csak távolról tisztelték, de azért úgy emlegették, hogy „a mi templomunk”. k is
csak a nagyhetet, a szent húsvétot szokták benne megünnepelni, azt is a maguk módja szerint, pap
nélkül, de igen buzgón. A Jószág miatt nemigen lehetett lemenni a faluba feltámadásra.
Az erdei népek Uz Bencét választották meg sekrestyésnek a kápolnához, mert neki volt a legtöbb
ráér ideje. Dolga azonban neki sem volt semmi, mert a kápolnának nem volt kulcsa, ami nála
álljon, harangozni nem kellett. A harangot csak szörny veszedelem idején szabadott meghúzni.
Legutoljára akkor szólott, mikor kitört a háború. Sátoros ünnepeken ugyan meg szokták húzni, de az
nem számít. Máskor csak annak szabad kezet tenni a harangra, aki élet-halál veszedelemben van. A
Bence dolga volt ilyenkor, éjjel-nappal odarohanni segítségül, de erre se igen került a sor.
A nagyhét az más. Ilyenkor kell a „szent sírt” elkészíteni, a Krisztus holttestét felravatalozni, ami
nagy megtiszteltetés Bencére. Az igaz, hogy olyan szent sírt, mint , nem is igen tudott teremtett
lélek építeni. Mikor a tavasz fordulni kezd, hozzá is lát a munkához. Gyönyör koporsót farag,
minden esztend ben újat, frisset.

-

Azt a kicsiséget nem sajnálhassuk Krisztus urunktól! – szokta mondani büszkén, mikor az erdei
népeknek leesik az álluk a bámulattól.
Az idei koporsó még ékesebb olt, mint a tavalyi. A mennyország sem lehetett gyönyör bb, úgy meg
volt írva szebbnél szebb magyar virágokkal, kisded angyalokkal, arany madarakkal, kiknek a kitárt

szárnya összeér, és a mellükre ejtett fejecskéjükb l könnycsepp hull alá. Hogy a t z lángjába is
tudta így kimesterkedni ez a tekerg , semmirevaló Uz Bence? Hogy a kötél a nyakát rántsa meg,
mégiscsak nagy hóhér!
Ha már a koporsó megvan, a szent testr l könny gondoskodni. A töviskoronás, szomorú
oltárszobrot csak bele kell fektetni. Így csinálták ennek el tte is, így csinálják ezután is. Többet a
szertartásból nem tud. Hallott valamit harangozni ugyan a „Pilátus-verésr l” is – ez esnék leginkább
a keze ügyébe -, de Pilátus rég meghalt, s tisztességes ember nem vállalja azóta ezt az állást; hát
err l le kell mondani.
Az idén pár napot késett Bence, elszámította magát, és csak nagyszerdán kezdette takarítani a
kápolnát. Néhány elpusztult egeret, halott madarat kivetett bel le, nyírágsepr vel leszedte a
pókhálókat, ki is seperte, s azzal készen is volt. A k sír megépítése már nehezebb. Kétmázsás
termésköveket kellett messzir l odahurcolni, s nagy értelemmel széles barlanggá összerakni. Más
meg se tudta volna mozdítani a sziklákat, de neki gyermekjáték volt, és nagy kedvvel csinálta.
Javában foglalatoskodott, mikor egyszer csak látja, hogy a templomajtó elsetétedik. Odapillant, hát
egy vén, kordás, nagy barát tántorog az ajtóban.
-

-

-

Ha nem egyéb, az Isten papot küldött az idén – örvendezett neki Bence, de a szerencsétlen barát
olyan beteg volt, hogy alig állott a lábain. Szemmel látható volt, hogy az utolsót rúgja. Rá se
tekintett Bencére, csak odatántorgott az oltár lépcs jéhez, s ott er tlenül lerogyott, mintha
egyszerre mind a két lábát kirántották volna alóla.
Gyilkosteringette – szökik oda Bence. – Magát mi lelé, tisztelendúr?
Két-három üreset tátogott a barát, de értelmesen összeráncolta a homlokát, s úgy pihegte:
Ha Istent ismersz, tedd be az ajtót, mert engem keresnek a csend rök!
Bence megdöbbent.
Nagy dolognak kell lennie, ha felszentelt barátot kergetnek a csend rök!
Nem vagyok felszentelt barát, csak fráter! – rázta a száraz kezét a barát.
Holnapra még fráter se marad magából – mutatta a részvétet Bence, mert félig már ki volt költözve
a lélek a barátból – Csúful el van ereszkedve.
Csakhogy az én Istenem elsegített az szent hajlékába, s nem az erd n halok meg a madarak
martalékául! – áldázódott a kiszáradt barát.
Bence a kalapjában vizet hozott neki, s a homlokát is meglocsolgatta, a kozsókját a feje alá tette,
maga is odakuporodott, s leste a szót az öreg szájáról.
Nagyot vétkeztem – riadozott a barát, de egyebet nem mondott.
„Csend rök el l fut, nagyot vétkezett!” – morfondírozott Bence, és a kíváncsiság ölte meg.
Gondolta, hogy kiszedi a barátból a vétket.
Tud is maga vétkezni! – támadta meg ravaszul. – Hiszen azt se tudja, hogy miféle fán terem a
fehérnép!
Nem fehérnép! – tiltakozott az öreg.
Akkor gyilkosság? – tudakolta Bence.

Még a körme is elsápadt a barátnak a rémülett l.
-

-

-

-

Isten rizzem még a gondolatától is!
Káromkodott? – gyötörte Bence.
A barát megrándult, mintha megszúrták volna.
Hogy is gondolsz effélit rólam.
Kutya legyek, ha nem gyújtogatott! – találta el Bence.
Távolt legyen t lem! – tagadta a barát.
Akkor nem tudom – szontyolodott el Bence. – Más b n nem igen van.
Bár ne volna! – sírt a barátban a bánat. – Jóvátehetetlen nagy dolog az, amit én elkövettem.
Nyögje ki már, no! – sürgette Bence.
A barát arca elborzadt.
Loptam!...
Az kicsiség – könnyebbült meg Bence, mert mit lophatott volna nagyobb dolgot ez az öregember.
Sok pénzt nem, mert az nincs senkinek. Ökröt nem, mert ahhoz nem ilyen legény kell. Legfeljebb
bárányt, azért pedig nem érdemes ekkora dolgot csinálni.
Mégis, ha meg nem sérteném, mit lopott? – próbált megbizonyosodni Bence.
Újra eliszonyodott a barát, de vallott.
Én egy egész templomi oltárt, édes Fiam!
Erre Bence meghökkent, de nem akarta hinni.
Az teljes lehetetlenség!
Csak rá kellett nézni a barátra, hogy lássa a szörny igazságot. Bence egészen elkomorodott.
Lopott volna akármit – szidta az öreget -, csak efféle szent dolgot ne!... Én most magát ki kéne hogy
vessem a templomból.
Az öreg fráter nem felelt, de apadt szemei folytonosan sírtak. Bence tanácstalanul vakarta a fejét.
Hogy is tudott effélire vetemedni … Ugye, éjjel lopta?... A hátán vitte?... Miképpen tudta
végrehajtani?... Hová vitte?... Eladta?...
Az öreg fájdalmasan elmosolyodott.
Az oltár most is nálam van.
Kutya legyek, ha értem! - meredt rá Bence. – Nem beszél maga félre?
Megvan az oltár, s még sincs meg – hajtogatta a fráter. – Nyúlj be a kámzsámba, ott van…
Bence benyúlt a kámzsába, de abban nem volt semmi egy borzos, fekete könyvön kívül.
Az az oltár! – rázkódott össze a fráter.
Bence bután nézte a könyvet, de a vén barát kérdezés nélkül is beszélt.
Az úgy volt, édes fiam, hogy öreg napjaimra, miel tt az Úristen magához szólítana, valami szép,
maradandó, istenes cselekedetet akartam végezni. Hogy az új templomunk felépült, a Páter
Gvárdián elé járultam, és Szent Ferenc atyánk tiszteletére az szép, nagy oltárt vállaltam, hogy
összekoldulom. Akkor kaptam ezt a nagy könyvet. Ebbe írták bele a kegyes adományokat. Kicsit,
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nagyot egyaránt… Isten velem volt. A pénz szépen gy lögetett. Az els három nap már együtt volt
ötven forint. Fitódban reám esteledett. Szállás után kellett néznem. Világosság csak egy kicsi
házban volt. Egyházi ember nincs a faluban, kihez fordulhattam volna. Az úton nem maradhattam.
Betértem a házba. Akkor látom, hogy ott halottat virrasztanak . Az ember halt meg. Ott feküdt az
ágyon, egy foltos csep takaróval leterítve. Koporsóra se telt, olyan szegények voltak. Négy-öt apró
gyermek mezítláb szipogott körülötte.
- Megkínálnám, tisztelendúr – fogadott a szegény asszony -, de nincs mivel. A gyermekeknek se igen
volt mit adnom…
Akkor jutott eszembe, hogy ötven peng van nálam, s azzal ki tudnám szegényeket segíteni.
Megijedtem, mert az a pénz Szent Ferenc atyánk oltáráé volt, de mikor láttam, hogy milyen
nyomorúságban vannak, elfacsarodott a szívem, s utolsó krajcárig nekiadtam a pénzt.
Nekiadtam, de bevezettem a könyvbe…
Aztán újra koldultam, és újra jócskán kaptam, mert Isten velem volt, de újra csak kiosztottam a
sz kölköd knek.
Minden be van vezetve a könyvbe. Egy krajcárt magamnak el nem tettem… Még boldog is voltam,
hogy így segíthettem.
Két hónapja elmúlt, hogy így járom a világot. Három-négyezer peng forint is lehet, amit Isten
nevében kiadogattam, de arra gondoltam, hogy az oltár is meglesz, mert tovább koldulok, s a
szegényeken is segítve van.
Nem is lett volna semmi baj, de egyszer csak elestem az úton. Az er m elhagyott, s összerogytam.
Tudtam, hogy földi vándorlásomnak vége vagyon… Akkor megijedtem. Eszembe jutott, hogy most
se pénz, se oltár. Csak most gondoltam rá, hogy az oltárt én elloptam… Talán a csend rök is
keresnek… Akárhogy forgatom, én azt a pénzt elsikkasztottam, engedély nélkül elosztogattam… Jaj,
csak ne volna akkora nagy a nyomorúság a földön!...
Nem is lett volna semmi baj, csak nekem ne lett volna olyan bolond jó szívem!
Ott feküdtem órákig az erdei úton. Éppen hazafelé tartottam, hogy a b nömet bevalljam, és
elvegyem méltó büntetésemet…
Itt az aljban roskadtam össze, mikor megláttam a templomot. Isten er t adott, hogy az szent
hajlékába el tudjak vánszorogni… Bár megbocsátana… Csak azok a gyermekek ne lettek volna!... A
gyermekek!... Én ugyan elloptam azt a pénzt, de bevezettem utolsó krajcárig… Nekem is volt
gyermekem, miel tt barátnak állottam volna… Csak a gyermekek ne lettek volna!... A gyermekek!...
Sok bolond dolgot összebeszélt még a barát, de a halál nagypéntekre kiegyenesítette. Bence
tisztességesen küszködött mellette, de nem tudott rajta segíteni.
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Most mi a t zlángját csináljak? – töprengett a barát holtteste fölött. – Ezt a szegény barátot se
hagyhatom istenszámában.
Sokáig törte a fejét a templom küszöbén, de semmi okos dolog nem jutott az eszébe.
Itt van a nagypéntek is a nyakamon, s az oltár el tt a halott barát… Egy-két óra múlva az erdei
népek itt lesznek, hogy elimádkozgassanak a szent sír körül…

Valamit tennie kellett, annyi szent.
Aki ismeri Bencét, az tudhatja, hogy szamárságot szokott csinálni.
Egész délel tt haragudott a barátra, de becsületesen kimosdatta a szenvedésb l, halálverejtékb l, s
mire elkészült vele, a barát arca egyszerre mosolyogni kezdett… Bence maga is elmosolyodott.
Hirtelen felölelte a szegény barát testét, beletette a Krisztus gyönyör koporsójába, elhelyezte a
szent sírba, és körülrakta gyertyákkal, ahogy szokás. Mikor Üd Mártonék s a többi havasi ember,
asszony, gyermek felérkezett a kápolnához, meggyújtotta a gyertyákat.
Az a szamár Bence így elrontotta a szent nagypénteket.
Az erdei népek azonban nem szóltak semmit, hanem letérdeltek a szent sír körül és igen kellemesen
elimádkozgattak.
Bence remegett, de nem mert szólni.
A barát csendesen feküdt a koporsóban Krisztus képében.
A szép szál gyertyák fényesen égtek.
Darabjáért egy-egy mókusb rt adott Bence a zsidónak.
Az id kedvez , s rég nem volt olyan szép húsvétunk, mint az idén.
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